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Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001589-16.2017.8.11.0007
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LOURIVAL FRANCA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1001589-16.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: LOURIVAL FRANCA DE ARAUJO Advogado(s) do 

reclamante: TAINA DE CAMPOS RONDON REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Ante a informação do falecimento 

da parte autora (id 14097607), na forma do art. 313, inciso I e art. 689, 

ambos do CPC/2015, SUSPENDO o processo por 60 (sessenta) dias. 

Analisando os documentos que instruíram o pedido de habilitação, vejo 

que a parte autora deixou de apresentar a procuração do herdeiro 

Wellington Veridiano de Araújo, bem como a certidão emitida pelo INSS, 

constando a existência, ou inexistência, de dependentes habilitados à 

pensão por morte. Por essa razão: 1) INTIME-SE a parte autora, para que, 

no prazo de 30 (trinta) dias, junte aos autos a procuração do herdeiro 

Wellington Veridiano de Araújo e a certidão emitida pelo INSS, constando a 

existência, ou inexistência, de dependentes habilitados à pensão por 

morte. 2) Após cumprido o item anterior, INTIME-SE o requerido para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca do pedido de habilitação 

(art. 690 do CPC/2015). 3) Por fim, decorrido o prazo de suspensão, 

cumpridas as determinações anteriores, ou decorrido o prazo para tanto, 

façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações necessárias. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002019-65.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MELORI ESTELA FAVETTI (ADVOGADO(A))

PAULO SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1002019-65.2017.8.11.0007. REQUERENTE: PAULO 

SANTOS SILVA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Trata-se de ação de cobrança de 

complementação de seguro obrigatório – DPVAT proposta por Paulo 

Santos Silva contra a Seguradora Líder – DPVAT, ambos devidamente 

qualificados. Em decisão de Id. 12783546 foi proferida decisão deferindo a 

realização de perícia a ser realizada na parte autora. Em certidão de Id. 

14466294 a Oficiala de Justiça certificou que deixou de intimar a perita, 

pois a mesma já havia se escusado do compromisso em outros processos 

por motivos pessoais. A parte autora ao Id. 14470099 pugnou pela 

substituição da perita, indicando médica que normalmente aceita a função. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. DECIDO. Ante o teor da 

certidão de Id. 14466294 e não obstante a manifestação da parte 

requerente indicando a Dra. Fernanda Sutilo Martins como perita, entendo 

que embora a conduta da autora possa a primeiro olhar gerar a suspeição 

da perita, não vejo óbices para a nomeação da Dra. Fernanda para a 

função e não pela indicação, mas sim pelo trabalho desempenhado em 

outros processos com partes diversas, sendo sempre imparcial em seus 

laudos e prestando o serviço exigido da melhor forma possível. Ademais, 

nesta Comarca enfrentasse a escassez de médicos peritos, tendo em 

vista que muitos recusam o encargo por motivos diversos, restando que 

àqueles pouco que se dispõe a realizar o trabalho são lembrados por 

quem diariamente está acostumado com o cenário vivenciado nesta urbe. 

Nesta linha, como fato notório, o último mutirão realizado na Comarca para 

buscar a conciliação com ações desta estirpe, sendo que o requerido é 

litigante em todas elas, teve como médica perita a Dra. Fernanda, não 

havendo até onde se sabe qualquer alegação por parte da requerida em 

relação à conduta da profissional. Posto isto, NOMEIO, em substituição, o 

(a) médico (a) Dr (a). Fernanda Sutilo Martins, para efetuar perícia médica 

na parte autora, independentemente de compromisso, com base no artigo 

466, do CPC/2015. CONSIGNE-SE que a escusa apenas poderá se dar 

através de justificativa plausível por seu impedimento ou suspeição, nos 

termos do art. 467 do CPC/15, podendo em caso de recusa injustificada 

ser penalizado com fulcro no art. 468, § 1º, do mesmo diploma legal. 

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, observando-se, integralmente, as 

determinações da decisão saneadora, vez que houve apenas mudança de 

perito. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002019-65.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MELORI ESTELA FAVETTI (ADVOGADO(A))

PAULO SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

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

termos do processo acima indicado, para que compareça à Perícia Médica 

designada para 23/11/2018, às 15:50h, a realizar-se na "Sala Bem-Estar" 

(Porta nº 56), situada no Fórum desta Comarca. VINICIUS AUGUSTO JANS 

PAIVA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1001941-71.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERREIRA LUSTOSA (REQUERENTE)

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

FRANCIS DIAS PAIVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINA BELANDI SCHEFFER (ADVOGADO(A))

ALEXANDRO TEIXEIRA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

HORST VILMAR FUCHS (ADVOGADO(A))

ROBERTO DUARTE JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001941-71.2017.8.11.0007. 

REQUERENTE: ANTONIO FERREIRA LUSTOSA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. Compulsando os autos verifico que a parte 

requerida não possui advogado constituído nos autos, razão pela qual a 

intimação da liquidação da sentença deve ser feita de forme pessoal. 

Portanto, torno sem efeitos a certidão de Id. 12897105 e para evitar 

qualquer nulidade DETERMINO a INTIMAÇÃO PESSOAL da parte requerida, 

por meio de carta precatória a ser cumprida na Comarca em que consta o 

endereço nos autos, nos termos da decisão inicial de Id. 10600914. 

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

2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000917-42.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA EDNA ALMEIDA (AUTOR(A))

RAFAEL GOMES NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

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

estes autos com o fito de intimar as Partes para manifestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias, tendo em vista seu regresso do Egrégio Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA 

Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 21420 Nr: 4394-81.2002.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia-CREA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Terra Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helmut Flávio Preza Daltro - 

OAB:7285, João Ricardo Moreira - OAB:7881, Tatyane Cavalcanti de 

Albuquerque - OAB:8508/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de penhora “online” às fls. 118, haja vista que outrora 

foi tentada a busca nos ativos financeiros da parte executada, no entanto, 

a pesquisa não foi frutífera (fls. 90/90v), sendo que a parte exequente 

não comprovou nos autos que houve mudança na situação 

econômica/financeira da empresa, que poderia garantir o sucesso da 

empreitada.

INTIME-SE a parte exequente para que indique bens penhoráveis da parte 

executada, certos e determinados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de suspensão do feito, na forma do art. 40 da Lei n. 6.830/80. 

Certifique-se o necessário.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 131706 Nr: 6082-24.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisangela Soares dos Santos Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valnir Telles de Oliveira Junior 

- OAB:12575 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:13.333/MT, Bruno Machado Colela Maciel - 

OAB:16760/DF, Daniel França Silva - OAB:DF - 24.214, FAYROUZ 

MAHALA ARFOX - OAB:13033, José Alberto Couto Maciel - 

OAB:513/DF, MONICA RUBINO MACIEL - OAB:10.297/DF

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

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

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

documento, fls 143, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 118711 Nr: 6490-49.2014.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. V. P. Brum, Engenharia, Geodesia e 

Topografia - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

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

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

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 128727 Nr: 4454-97.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdice Maria da Silva de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Avista S/A Administradora de Cartões de 

Crédito

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

OAB:16889-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Campello Torres Neto 

- OAB:122539, Manuela Insunza - OAB:11582, Taciane Fabiani - 

OAB:17355-B

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

os presentes autos com a finalidade de intimação do advogado/patrono da 

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

requerendo o que entender de direito.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003425-87.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA REIS DE OLIVEIRA PORTELA (ADVOGADO(A))

CELSO REIS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

LEANDRO MEURER (REQUERENTE)

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

DANIELA MEURER HORING (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003425-87.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: LEANDRO MEURER, DANIELA MEURER HORING 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Em análise detida dos autos, vislumbro a irregularidade da 

representação da parte autora, tendo em vista que não foi carreada 

procuração, em inobservância ao que preceitua o art. 287, do CPC. Ainda, 

não foram apresentados documentos de identificação de Leandro Meurer, 

tampouco comprovante de residência dos autores, documentos 

essenciais ao processamento da demanda (art. 320, CPC). Por fim, não 

foram recolhidas as custas de ingresso. Ante o exposto, DETERMINO A 

EMENDA À INICIAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sejam trazidos 

aos autos: a) o(s) instrumento(s) de mandato(s) ; b) o(s) documento(s) de 

identificação de Leandro Meurer; c) o comprovante de residência dos 

autores; e d) o comprovante de pagamento das despesas iniciais. 

Consigno que o descumprimento desta determinação ensejará o 

indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, do CPC, ou, em 

caso de não recolhimento das custas, o cancelamento da distribuição (art. 

290, CPC). Após, voltem-me conclusos. Alta Floresta, 24 de setembro de 

2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000362-88.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA JUVILIANA CARNELOS (ADVOGADO(A))

LILIAN SOUZA BARRETO (REQUERIDO)

DIONE CARMO RAMOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000362-88.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A REQUERIDO: LILIAN SOUZA 

BARRETO Vistos. Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por 

BANCO ITAUCARD S/A em face de LILIAN SOUZA BARRETO, ambos 

qualificados nos autos, objetivando, com fundamento no Decreto-Lei nº 

911/69, a busca e apreensão de bem dado em garantia para pagamento 

da dívida total de R$12.337,86 (doze mil trezentos e trinta e sete reais e 

oitenta e seis centavos). Afirmou que o pagamento deveria ser realizado 

em 48 (quarenta e oito) parcelas, contudo houve inadimplemento, razão 

pela qual ajuizou a presente demanda. Instruiu o pedido inicial com os 

documentos. A liminar deferida sob ID 7328381, com inclusão de restrição 

pelo sistema Renajud (ID 7342004), e devidamente cumprida (ID 9935432) 

e o bem entregue ao depositário indicado pela parte autora. A requerida 

informou o pagamento de boleto enviado pela requerente no valor de R$ 

5.814,17 (ID 9834798), demonstrando o comprovante de pagamento (ID 

9835008). Por meio da petição de ID 10061112, a parte requerente noticiou 

o pagamento das parcelas de ns.º 27 a 33 e a não oposição acerca do 

pedido de restituição do veículo. Apresentada contestação sob ID 

10250567, por meio da qual foram alegadas matérias preliminares (inépcia 
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da inicial e a revogação da liminar) e, no mérito, a ilegalidade da busca e 

apreensão, o adimplemento substancial, a inversão do ônus da prova e 

litigância de má-fé. Foi certificada a intempestividade da contestação (ID 

10318026). A parte requerida defendeu a tempestividade da contestação 

por meio da petição de ID 10392062. Sob ID 10558114, a requerente pediu 

a baixa da restrição junto ao Renajud. Concedido prazo de manifestação à 

parte autora acerca da certidão de intempestividade da contestação (ID 

10699873). Impugnação à contestação de ID 11063695. Reiterado o 

pedido de exclusão da restrição pelo sistema Renajud (ID 14962387). 

Vieram-me conclusos. É o breve relatório. Fundamento e decido. 

Considerando a presença de questões processuais pendentes, passo a 

apreciá-las. Inicialmente, consoante certidão de ID 10318026, a 

contestação foi apresentada intempestivamente, não observando o prazo 

disposto no §3º, do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/64. Todavia, assiste 

razão à parte requerida quanto ao alegado na petição de ID 10392062, 

tendo em vista que a deflagração do prazo de resposta ocorreu no dia útil 

seguinte à juntada do mandado de busca e apreensão (juntado em 

19/09/2017, dia útil seguinte em 20/09/2017), finalizando apenas em 

10/10/2017. Nessa trilha jurídica: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO. LEI N. 911/1969. PEDIDO JÁ 

APRECIADO E DEFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM. FALTA DE INTERESSE 

RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PRAZO PARA RESPOSTA. TERMO 

INICIAL. JUNTADA AOS AUTOS DO MANDADO DE CITAÇÃO CUMPRIDO. 

PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICAL PARA REMOÇÃO DO BEM DO DISTRITO 

FEDERAL ANTES DO TÉRMINO DO PAGAMENTO. MEDIDA ADEQUADA. 

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, 

DESPROVIDO. 1. Inexiste interesse recursal atinente ao pedido para que o 

prazo de 5 dias para o pagamento integral da dívida tenha início a partir da 

execução da liminar de busca e apreensão do veículo da devedora, 

quando referido pleito já tenha sido apreciado e deferido pelo Juízo de 

origem. 2. Em ação de busca e apreensão de bem alienado 

fiduciariamente, o termo inicial para a contagem do prazo de 15 dias para o 

oferecimento de resposta pelo devedor fiduciante é a data de juntada aos 

autos do mandado de citação devidamente cumprido. (...) (TJDF. Processo 

0709344-02.2017.8.07.0000 Orgão Julgador 2ª Turma Cível Publicação 

Publicado no DJE : 16/05/2018 Julgamento 9 de Maio de 2018 Relator 

SANDRA REVES). AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 

– BUSCA E APREENSÃO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO SOB A VIGÊNCIA DA 

LEI Nº 10.931/04 – PRAZO DE 5 DIAS PARA PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA PELO DEVEDOR – TERMO INICIAL – DATA DA 

EXECUÇÃO DA LIMINAR – INÍCIO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE 

CONTESTAÇÃO QUE SE DÁ PELA JUNTADA AOS AUTOS DO MANDADO 

DE CITAÇÃO. (TJSP. Processo AI 2082760-79.2017.8.26.0000. Orgão 

Julgador 36ª Câmara de Direito Privado. Publicação 13/06/2017. 

Julgamento 13 de Junho de 2017. Relator Jayme Queiroz Lopes). Por isso, 

é inequívoca a tempestividade da resposta, motivo pelo qual deve ser 

TORNADA SEM EFEITO A CERTIDÃO DE ID 10318026, bem como ser 

considerada tempestiva a contestação. Destarte, não há fundamento para 

a decretação da revelia da requerida, motivo pelo qual deve ser rejeitado o 

pedido contido na impugnação à contestação (ID 11063695). Quanto à 

preliminar de inépcia da inicial, não denoto qualquer uma das hipóteses 

elencadas no §1º, do art. 330, do CPC, tampouco a alegação de ausência 

de fundamento para o ajuizamento da demanda. Com efeito, a existência 

de contrato gravado com alienação fiduciária e a mora devidamente 

comprovada da parte devedora é cenário fático favorável e plausível para 

o aforamento da demanda de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei 

911/64, assim como há o preenchimento dos pressupostos processuais, 

condições da ação e requisitos da petição inicial. Com tais razões, a 

preliminar deve ser rejeitada. No que tange à liminar de busca e 

apreensão, convém ser destacado que a medida não advém dos 

dispositivos inseridos do Código de Processo Civil, eis que prevista em 

legislação esparsa, aplicável tão somente aos contratos garantidos por 

alienação fiduciária ou arrendamento mercantil (art. 3º, caput e §15º, do 

Decreto-Lei n.º 911/64). Dado ao tratamento conferido à alienação 

fiduciária e a prevalência do critério especial do aludido decreto-lei em 

relação ao Código de Processo Civil, é dispensável a exigência de caução, 

e, por consequência, da aplicação do §1º, do art. 300, do CPC. Destaco 

que a não exigência de garantia processual ou a concessão de tutela 

“inaudita altera parte” em prazo exíguo não justifica o arquivamento do 

feito. Ante o exposto, rejeito a preliminar em voga. A questão da litigância 

de má-fé, embora disposta no bojo da parte de mérito da contestação, 

reflete matéria processual, malgrado traga determinantes reflexos sobre o 

mérito da controvérsia, motivo pelo qual será apreciada neste momento. A 

conduta de má-fé atribuída à requerente afeta, também, o debate acerca 

do adimplemento substancial, do pagamento integral do débito para a 

revogação a liminar e, como já dito, o próprio mérito. Inicialmente, impende 

salientar que não há desconhecimento, pelo juízo, acerca da evolução da 

discussão jurisprudência acerca da aplicabilidade da teoria do 

adimplemento substancial quanto aos contratos gravados com alienação 

fiduciária. Recentemente, o STJ superou seu anterior posicionamento 

acerca da possibilidade do reconhecimento do adimplemento substancial 

(REsp 1.622.555-MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. para acórdão Min. Marco 

Aurélio Bellizze, por maioria, julgado em 22/2/2017, DJe 16/3/2017). Por 

decisões mais recentes, o Sodalício tem defendido que os termos 

“integralidade da dívida” (§2º, art. 3º, Decreto-Lei 911/64) não dão margem 

à teoria do adimplemento substancial. Sem embargo, de igual maneira, há 

ciência acerca do teor do julgamento do REsp n. 1.418.593-MS, sob o rito 

dos repetitivos, quanto ao dever de pagamento das parcelas vencidas e 

vincendas, acrescidas de demais despesas e encargos para o pagamento 

integral da dívida. Contudo, neste caso, devem ser consideradas 

circunstâncias peculiares que AUTORIZAM conclusão diversa dos 

julgados acima mencionados. Para esclarecimento, para que este feito 

seja julgado com JUSTIÇA, deve ser usada a técnica advinda do direito 

norte-americano, o “distinguishing”, encampada expressamente no inciso 

VI, do art. 489, do CPC: “Art. 489. São elementos essenciais da sentença: 

(...) § 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja 

ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) VI - deixar de seguir 

enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, 

sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a 

superação do entendimento”. Não fosse a atuação processual e fática da 

requerida, a conclusão desta sentença poderia ser diversa e seguir 

exatamente os “precedentes” acima referidos. Contudo, deve ser 

sopesado que no dia em que foi cumprida a liminar, em 6/9/2017 (ID 

9935432), com a retirada do carro da requerida, a parte requerente emitiu 

um boleto para a quitação da “dívida” (ID 9835008 - Pág. 1), no valor de R$ 

5.814,17 (cinco mil oitocentos e quatorze reais e dezessete centavos). No 

ensejo de ter restituído seu veículo, a parte requerida pagou constante no 

boleto, dois dias depois (dentro o prazo previsto no 2º, do art. 3º, do 

Decreto-Lei 911/64), na data de vencimento (9835008 - Pág. 2), e, 

posteriormente, informou o adimplemento em juízo (ID 9989919). Ora, se 

não houve a quitação integral da dívida, mediante pagamento apenas 

parcial, deve ser destacado que a requerida foi induzida ao erro, ao pagar 

boleto em valor inferior, lançado pela própria requerente, mas insuficiente 

para ter restituído o veículo. A atuação da requerente não é escusável, 

pois essa detém o conhecimento acerca da necessidade de pagamento do 

valor integral, como aduziu na impugnação à contestação de ID 11063695. 

Dado ao ora apurado, diante do claro intento da requerida de pagar os 

débitos para a reaver o automóvel (consoante petição de ID 9989919), a 

liminar de busca e apreensão não deve subsistir. Ainda mais reprovável é 

a contradição entre as posturas adotada na aludida peça, quando 

defendeu que a requerida deveria pagar a integralidade da dívida para ter 

restituído o veículo, e na petição de ID 10061112, na qual manifestou não 

oposição à restituição do veículo. Este conflito de condutas processuais 

ofende norma fundamental do processo civil (art. 5º, CPC), que 

corresponde ao dever de atuação conforme o princípio da boa-fé objetiva. 

Ainda, há clara afronta ao dever de lealdade processual, pois o valor 

indicado do aludido boleto não é suficiente para a restituição do automóvel, 

cujo único efeito, em concreto, foi o abatimento da dívida, a qual já seria 

contemplada com a venda do veículo apreendido. É óbvio que sendo 

excedente o montante da venda em relação ao débito contratual, parte do 

valor deveria retornar à requerida, para não haver o enriquecimento 

indevido a parte autora, mas ainda assim a requerida provavelmente não 

teria que desembolsar valores complementares. Contudo, é evidente que a 

requerida foi levada a erro. Decidir a questão de forma diversa seria 

chancelar uma atuação desonesta (ou, no mínimo, negligente) da parte 

requerida, que não pode ser feita pelo Poder Judiciário. Com base no 

exposto, destacando novamente a aplicação da técnica de “distinguishing” 

em relação aos julgados de natureza vinculante mencionados e às normas 

advindas do princípio da boa-fé, do princípio da confiança legítima e da 

lealdade, não há outra alternativa senão a improcedência desta demanda, 

com a consequente revogação da medida liminar e a devolução do veículo 

à requerida, assim como a não consolidação da posse e da propriedade 

do bem em favor da requerente. Não deve, entretanto, ser declarado 
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rescindido o contrato ou declarados inexistentes outros débitos, os quais 

permanecem sob a responsabilidade da requerida. O que não pode ser 

feito, porém, é a confirmação da liminar, após a requerida ser compelida 

ao pagamento de determinado valor apresentado pelo credor, acreditando 

ser suficiente para ter o veículo devolvido, quando em verdade houve erro 

ou má-fé da requerida. Adiante, a atuação da requerida, no aspecto 

processual, revela-se temerária (inciso V, art. 80, CPC) em relação à 

pretensão deduzida em juízo quanto criou embaraço ao reconhecimento 

do pagamento na impugnação à contestação, contraditoriamente à postura 

anterior apresentada na petição de ID 10061112, sem qualquer motivo 

superveniente que justificasse a alteração na conduta. No âmbito material, 

quando emitiu boleto em valor inferior à integralidade da dívida. Diante 

disto, conforme requerimento pela requerida, deve ser aplicada a multa por 

litigância de má-fé preconizada pelo art. 81, do CPC: “Art. 81. De ofício ou 

a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que 

deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor 

corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta 

sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as 

despesas que efetuou”. Considerando as consequências geradas e 

sopesando o valor corrigido da causa, reputo como proporcional e 

adequada a fixação de multa no importe de 10%, bem como à indenização 

pelos honorários advocatícios, por não verificar outras despesas. No 

mais, tendo em vista que todos os fundamentos capazes de infirmar a 

conclusão adotada pelo juízo foram apurados (art. 489, §1º, IV, do CPC), 

invocando o entendimento sedimentado pelo E. STJ, entendo 

desnecessário enfrentar demais matérias de caráter tangencial debatidas 

nos autos (inversão do ônus da prova, possibilidade de inscrição do nome 

da requerida em cadastro de inadimplente, etc), em virtude da prolação 

desta sentença e seus efeitos. Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial formulado pelo BANCO ITAUCARD S/A em face de LILIAN 

SOUZA BARRETO, ambos qualificados nos autos, REVOGANDO A 

LIMINAR e determinando a IMEDIATA restituição do bem à requerida. 

Condeno a requerente ao pagamento das custas do processo e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da ação. Condeno 

a requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada no 

valor de 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, que será 

revertido em favor da parte requerida. Caso o nome da requerido conste 

nos órgãos de proteção ao crédito, determino que a parte autora 

providencie a retirada, imediatamente. No que se refere à presença de 

condições para a concessão da gratuidade de justiça à requerida, não 

vislumbro elementos suficiente para afastar a presunção disposta no §3, 

do art. 99, do CPC, razão pela qual concedo as benesses da gratuidade 

em seu favor. Consigno que a restrição incluída sobre o ID 7342004 não 

consta mais no sistema Renajud, provavelmente por baixa não 

documentada nos autos, razão pela qual não foi possível o cancelamento 

neste momento. Com o trânsito em julgado, tomadas as providências 

cabíveis, arquive-se. P. R. I. C. Alta Floresta, 24 de setembro de 2018. 

Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001395-79.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS AUGUSTO CUISSI (ADVOGADO(A))

PEIXOTO & SANTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1001395-79.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A REQUERIDO: PEIXOTO & SANTOS 

LTDA - ME Vistos. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por 

BANCO J. SAFRA S/A em face de PEIXOTO E SANTOS LTDA ME. Deferida 

a medida liminar (ID13275244), a parte requerente notificou a pactuação 

de acordo e pediu a suspensão do feito (ID 13594444). No cumprimento do 

mandado, o veículo não foi localizado (ID 13640472). O requerente 

informou pagamentos parciais do débito (ID 13907627 e 14491145). Sob ID 

15391281, apresentou minuta de acordo, pediu a homologação e a 

extinção do feito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. Assim, 

HOMOLOGO para que produza seus efeitos jurídicos e legais o acordo de 

ID 15391281. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

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

“b” do Código de Processo Civil (Lei 13.105/15). Uma vez que se trata de 

causa de natureza expressamente elencada no §2º, do art. 12, do NCPC, 

não se aplica a ordem cronológica preferencial de julgamento ao presente 

feito. Sem custas complementares, nos termos do art. 90, §3º, do CPC. 

Intimem-se. Considerando que as partes desistiram do prazo recursal, 

arquive-se, observadas as formalidades legais. Cumpra-se. Alta Floresta, 

24 de setembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000813-16.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALLI KLANN (AUTOR(A))

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1000813-16.2017.8.11.0007 

AUTOR(A): VALLI KLANN RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL Vistos. Trata-se de ação que visa à concessão do benefício de 

Aposentadoria por Idade Rural, aforada por Valli Klann em face do Instituto 

Nacional de Seguridade Social – INSS. Com a Exordial, vieram documentos. 

Determinou-se a emenda da inicial ao Id. 8239052, com o cumprimento ao 

Id. 9176175. Recebida a Inicial ao Id. 9760677, deferiu-se a gratuidade de 

justiça, ainda determinou-se a citação do requerido. Apresentada 

Contestação ao Id. 10829049 c/c CNIS sob Id. 10829068, a requerida 

suscitou preliminarmente a prescrição das parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede ao ajuizamento da ação. 

Sobreveio a impugnação à contestação ao Id. 14339209. Vieram-me 

conclusos. É o breve relatório. DECIDO. De largada, vislumbro que a 

alegação de prescrição ventilada pela autarquia não merece acolhimento, 

pois o requerimento do benefício se deu em 01.09.2014, não havendo, 

nesta demanda, a possibilidade de ocorrência da preliminar prevista no 

parágrafo único, do art. 103, da Lei 8.213/91, estando REJEITADA a 

matéria. Não havendo questões processuais pendentes de apreciação, 

declaro saneado o feito. Fixo como pontos controvertidos: a) o exercício 

de atividade rural pelo Autor, durante o período de carência, de modo a 

configurar sua qualidade de segurado especial; b) o caráter da atividade 

rural (economia domiciliar, empregado, etc.). Consigo que é ônus da parte 

requerente (inciso I, art. 373, NCPC) a comprovação do preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão, e o consequente recebimento, do 

benefício pretendido. Logo, à espécie do benefício pretendido, 

principalmente pelo conteúdo probatório até então produzido, é 

imprescindível que produção de prova testemunhal e do depoimento 

pessoal da parte Requerente, a fim de se buscar a verdade processual 

acerca da atividade desenvolvida pela autora, ao tempo do preenchimento 

do requisito etário. Assim, DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 08 de outubro de 2018, às 16h30min a ser realizada na sala de 

audiências da 2ª Vara desta Comarca, devendo a parte Autora e suas 

testemunhas serem intimadas NA PESSOA DE SEU PATRONO para 

comparecer ao ato, independentemente da apresentação de rol prévio. 

Intimem-se. Alta Floresta, 21 de setembro de 2018. Janaína Rebucci 

Dezanetti Juíza de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 118791 Nr: 6551-07.2014.811.0007

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

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMdM

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:30

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

Nome e cargo do digitador:Ana Izabel Lacerda Cardoso, Estagiária
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FINALIDADE: INTIMAÇÃO de terceiros e interessados dos termos da r. 

sentença proferida nos autos e a seguir transcrita.

 Sentença:Vistos,

Enides Monteiro de Miranda ajuizou demanda objetivando a interdição do 

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

deficiência mental.

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

entendendo presentes os requisitos, pediu liminar para a sua nomeação 

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

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

audiência e deferiu o pedido liminar.

Aberta a solenidade, a magistrada contemporânea entrevistou o requerido, 

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

capacidades físicas, suas atividades de lazer, seus conhecimentos gerais 

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

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

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

quesitos.

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

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

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

DPE apresentou impugnação por negativa geral à fl. 55.

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

pedido (fls. 57/58).

 É o relato do necessário. Fundamento e decido.

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

interditando possui moderado óbice mental, não tendo discernimento 

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

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

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

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

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

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

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

vida civil.

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

acolhimento dos pleitos e a consequente procedência do pedido, devendo 

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

Pessoa com Deficiência:

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

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

trabalho e ao voto”.

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

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

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

civil, tão somente quanto aos relacionados aos direitos de natureza 

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

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

13.146/2015.

 Nomeio como a autora como curadora, confirmando a antecipação dos 

efeitos da tutela, dispensada a prestação de contas.

Transitada em julgado a sentença:

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

759, CPC).

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

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

§9º, III, do CC).

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

Sem custas e honorários.

 Cumpridas todas as determinações desta sentença, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 119970 Nr: 7470-93.2014.811.0007

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourdes Pauleto dos Santos de Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival Pauleto dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Rodrigues Arantes - 

OAB:13616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, informando se a parte 

autora providenciou o comparecimento do requerido na perícia designada 

para o dia 13/7/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 66533 Nr: 6046-89.2009.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maderini Madeiras e Laminados LTDA, Charles Leonel 

Passarini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos 

Recursos Naturais - IBAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia C. Albuquerque - 

OAB:MT/7.892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

IBAMA - OAB:

 Vistos.

Trata-se de ação Embargos à Execução promovida por Maderini Madeiras 

e Laminados Ltda e Charles Leonel Passarini em face do Instituto Brasileiro 

do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, feito em 

que o polo ativo, intimado para comprovar o recolhimento das custas 

complementares, conforme decisão de fl. 266, quedou-se inerte.

Vieram- me conclusos.

É o relato do necessário. Fundamento e decido.

Com a não comprovação do pagamento das despesas de ingresso 

devidamente certificada à fl. 268, incide sobre o feito os efeitos da norma 

prevista no art. 290, do CPC:

“Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na 

pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e 

despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”

Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e determino o cancelamento da 

distribuição.

Ademais, o valor recolhido às fls. 241 poderá ser devolvido mediante 

processo administrativo junto à diretoria do Fórum.

 Isento de custas e honorários.

Havendo o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 117844 Nr: 5822-78.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aberone Gomes Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

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

OAB:10865/MT

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

Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

 Designo audiência de instrução para o dia 22 de outubro de 2018, às 

14h00min, oportunidade em que serão ouvidas as partes e suas 

testemunhas.

 Intime-se a parte autora e suas testemunhas na pessoa de seu patrono.

 No mais, cumpra-se nos termos da decisão de fls. 109/111.

 Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 132275 Nr: 6393-15.2015.811.0007

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Martins Venancio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivandir Venancio

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:
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 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:30

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

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

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:Vistos.

Jorge Martins Venancio propôs Ação de Interdição em face de Ivandir 

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

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

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

quem apresenta melhores condições de cuidar do requerido.

 Argumenta que é imprescindível a decretação da interdição, e que 

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

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

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

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

benefícios da Justiça Gratuita.

 Termo de compromisso à fl. 19.

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

do requerido, vez que este se recusou a comparecer.

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

de pericial domiciliar.

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

termo de inspeção judicial à fl. 33.

 À fl. 39 fora nomeado curador especial.

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

40.

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

Ministério Público.

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

Os autos vieram-me conclusos.

 É o relatório. FUNDAMENTO. DECIDO.

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

requerido, senão vejamos.

A incapacidade do curatelado restou devidamente demonstrada através 

dos documentos juntados nos autos, bem como pela inspeção judicial 

realizada junto à residência do requerido, onde o mesmo apresentou 

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

consonância o parecer favorável do Ministério Público.

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

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

devidamente habilitada.

Diante do exposto, com fulcro nos artigos 487, inciso I e 755 do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido com resolução do mérito, 

para decretar a interdição de Ivandir Venancio, nomeando-lhe como 

curador seu irmão, Jorge Martins Venancio.

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

(art. 759, CPC).

Oficie-se ao Cartório de Registro de Pessoas Naturais para proceder a 

inscrição da interdição, nos termos do artigo 92, da Lei n.º 6.015/73.

Outrossim, seja publicada a presente sentença, nos termos do §3º do 

artigo 755 do atual Código de Processo Civil.

Isento de custas e despesas processuais, sendo incabível a condenação 

em verba honorária.

Após o trânsito em julgado e, providenciada a devida inscrição no registro 

civil, arquivem-se os autos.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 113453 Nr: 1982-60.2014.811.0007

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinalva Alves da Silva

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

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:30

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

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

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

sentença proferida nos autos e a seguir transcrita.

 Sentença:Vistos,

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

Laurita Alves da Silva, com 69 anos de idade e portadora de deficiência 

mental desde o nascimento.

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

entendendo presentes os requisitos, pediu liminar para a sua nomeação 

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

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

audiência e deferiu o pedido liminar..

Aberta a audiência, a magistrada contemporânea entendeu inviável o 

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

cujo decurso foi certificado à fl. 23.

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

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

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

laudo pericial às fls. 40/43.

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

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

(fl.46).

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

pedido(fl.48).

 É o relato do necessário. Fundamento e decido.

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

interditanda possui severo óbice mental, não tendo discernimento 

suficiente para se comunicar, o que também restou constatado na 

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

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

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

praticar os demais atos da vida civil.

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

acolhimento dos pedidos e a consequente procedência do pedido, 

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

Estatuto da Pessoa com Deficiência:

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

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

trabalho e ao voto”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I do CPC.

 Transitada em julgado a sentença:

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

759, CPC).

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

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

§9º, III, do CC).

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

Sem custas e honorários.

 Cumpridas todas as determinações desta sentença, arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 129966 Nr: 5112-24.2015.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Município de Alta Floresta/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Motorola Industrial Ltda

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre fonseca de Mello 

- OAB:222.219/SP, Eduardo de Carvalho Soares da Costa - 

OAB:182.165/SP
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 Vistos.

Tendo em vista o comprovante de depósito do valor de R$ 47.000,00 

(quarenta e sete mil reais) à fl. 44-v, nos termos do art. 151, II, do Código 

Tributário Nacional, há suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Por isso, DEFIRO os pedidos à fl. 55 para DECLARAR A SUSPENSÃO DO 

CRÉDITO TRIBUTÁRIO e de DETERMINAR A ABSTENÇÃO da adoção de 

medidas coativas ou punitivas pelo Fisco, medidas que podem ser 

revogadas se verificada irregularidade no depósito judicial.

Todavia, antes de liberar o valor constrito nestes autos (R$ 90.109,32 – 

fls. 36/38), DETERMINO a imediata certificação acerca do montante 

disponível em conta vinculada a estes autos, como medida de cautela, 

devendo os autos retornarem ao gabinete com URGÊNCIA.

CERTIFIQUE-SE, também, quanto à tempestividade de oposição dos 

embargos à execução em apenso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 92046 Nr: 644-56.2011.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Santana de Melo, Roseli de Lourdes de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indeco Integração Desenvolvimento e 

Colonização Ltda - EPP

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Texeira - 

OAB:3624/MT

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

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

requerida a manifestar-se no prazo de 10 dias, requerendo o que 

entender de direito, em atendimento à decisão de fls. 150.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002725-48.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO JOSE KLEIN (EXEQUENTE)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO LUIS VENDRAME (EXECUTADO)

JOSE CARLOS VENDRAME (EXECUTADO)

LUIZ CARLOS CARDOSO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002725-48.2017.8.11.0007 Vistos. Navegando 

pelos autos, constato a ausência de procuração do autor ou eventual 

substabelecimento em favor do Dr. Kauê Melli Arisi. Assim sendo, antes de 

apreciar o petitório retro, intime-se o advogado acima indicado para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, juntar procuração outorgada pelo autor ou 

eventual substabelecimento. Alta Floresta, MT, 6 de setembro de 2018 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000271-95.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO CASTRO JUNQUEIRA FILHO (REQUERIDO)

JOSE EDUARDO CASTRO JUNQUEIRA (REQUERIDO)

 

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

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAÇÃO do advogado da 

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

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

assim, o cumprimento da decisão ID 15255561. A guia para pagamento da 

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

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

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

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

mesmo prazo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000011-18.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. CARDOSO DE AMORIM & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

GLACIETE CARDOSO DE AMORIM (EXECUTADO)

FABIO QUIRINO CANDIDO (EXECUTADO)

 

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

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAÇÃO do advogado da 

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

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

assim, o cumprimento da decisão ID 15237345 (considerando que a busca 

restou frutífera em relação aos réus GLACIETE e FÁBIO). A guia para 

pagamento da diligência poderá ser emitida através do portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br, no banner 

“Emissão de Guias Online”), regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 – 

CGJ, devendo a guia, bem como o comprovante de recolhimento, ser 

juntado nos autos no mesmo prazo.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000567-20.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALETE APARECIDA DE SOUZA SANTOS (RÉU)

EMERSON DE ALMEIDA OLIVEIRA (RÉU)

ESTER DA SILVA (RÉU)

SERRA GRANDE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP (RÉU)

 

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

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAÇÃO do advogado da 

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

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

assim, a expedição de mandado para citação da ré SERRA GRANDE 

PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP. A guia para pagamento da 

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

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

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

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

mesmo prazo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000043-23.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOUZA TRANSPORTE DE CARGAS E LOGISTICA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

ELIANE MICHAEL DE JESUS SOUZA (EXECUTADO)

NELSON RODRIGUES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

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

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

exequente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, comprovar a 

publicação do edital expedido, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001571-92.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS (ADVOGADO(A))

BENICIO DE LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034828/9/2018 Página 12 de 849



FLORESTA Autos n° 1001571-92.2017.8.11.0007 Vistos. Analisando 

detidamente os autos, verifico não ser o caso de julgamento antecipado da 

lide. Assim, passo, desde logo, a sanear o feito, nos termos estabelecidos 

no art. 357, do CPC. Ante a certidão sob o Id n. 14037470, DECRETO a 

revelia do réu, consignando que esta não indica que o réu tenha 

concordado com o pedido da parte, gerando apenas a presunção de 

veracidade relativa dos fatos narrados na petição inicial, não implicando, 

necessariamente, no acolhimento integral ou mesmo parcial do pedido, que 

deve ser submetido à criteriosa apreciação do julgador. Pois bem. Não 

havendo qualquer outra questão prejudicial a ser apreciada ou 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dra. Fernanda Sutilo Martins, como perita, fixando seus honorários iniciais 

em R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem pagos antecipadamente pela 

parte requerida, mediante depósito em juízo no prazo de 20 dias, sob pena 

de desistência da prova. Após a comprovação do depósito por parte da 

requerida, DESIGNO o dia 23.11.2018, às 16h40min, para a Dra. Fernanda 

realizar a perícia médica na parte autora. Consigno que a perícia será 

realizada na sala de fisioterapia deste Fórum. Com o mandado de 

intimação, deverão ser juntados os quesitos das partes, as quais deverão 

ser intimados para apresentarem caos não conste nos autos. Igualmente 

seja comunicado a Sra. perita que terá livre acesso a documentação 

juntada aos autos. Consigo que a parte autora possui o ônus de levar à 

apreciação da Sra. perita os exames laboratoriais, clínicos e de imagem 

que estejam em seu poder, sob pena de restar eventualmente prejudicado 

o ônus constitutivo de seu direito. Após a juntada aos autos do laudo 

pericial, vistas às partes para manifestação, pelo prazo de 10 (dez) dias. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 24 de setembro de 2018 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 137134 Nr: 1471-91.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AG, DRG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Augusto Cuissi - 

OAB:14430-A/MT, Rafael Leite Barbosa - OAB:17.817/0 - MT, Regina 

da Silva Souza - OAB:22876/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

REQUERENTE, por meio dos seus advogados, para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme determinado à 

fl. 74.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 112076 Nr: 609-91.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Associação dos Servidores Públicos Municipais da 

Saúde de Alta Floresta

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sálua Gazali - OAB:6.278/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.Custas processuais já recolhidas 

pela Autora, pelo que, em razão da sucumbência, nos termos do artigo 85, 

§2º do NCPC, CONDENO-A ao pagamento das honorários advocatícios, 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.Após o 

transito em julgado, caso não seja pleiteado o cumprimento de sentença, 

por parte da Requerida, no prazo de 30 (trinta) dias, ao ARQUIVO, com as 

baixas pertinentes.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 127142 Nr: 3628-71.2015.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN ALEX MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIETE SANTANA MATOS - 

OAB:10.423/CE, HIRAN LEAO DUARTE - OAB:10422/CE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do(a) advogado(a) 

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

das custas processuais, juntando cópia do recolhimento nos autos, para 

posterior distribuição da Carta Precatória, nos termos do item 1.210, § 1° 

da CNGC conforme segue: "As custas das cartas precatórias expedidas 

para cumprimento entre Comarcas do Estado de Mato Grosso serão 

obrigatoriamente recolhidas no Juízo deprecante".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 112285 Nr: 823-82.2014.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Safra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Senda Industria e Comércio de Cereais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:128938

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

da Ordem de Serviço n° 001/2018-GAB, impulsiono estes autos, a fim de 

que seja expedido o necessário à intimação pessoal da parte autora, bem 

como de seu advogado, via DJE, para que promova o andamento ao feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, suprindo a falta nele existente, sob pena de 

extinção do processo (art. 485, inciso I e II, §§ 1º e 2º do NCPC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 124716 Nr: 2193-62.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Franciele da Silva dos Santos

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

Administração de Cartões Bhoa Ltda

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

OAB:7.901-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Jerônimo Ulrich 

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

OAB:23.007/RS

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Executado, por 

meio do seu Procurador, para quitar o débito no valor de R$ 16.573,81, no 

prazo de 15 dias (cálculo de fls. 131 - atualizado até 23/07/2018, para o 

cumprimento da sentença, nos termos da decisão de fls. 

132(disponibilizada no DJE nº 10339, de 17/09/208 e publicado no dia 

18/09/2018).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 36443 Nr: 2093-59.2005.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria das Neves Machado
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Lidio Alves dos Santos - 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

acerca da certidão de decurso de prazo de fls. 249.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 1870 Nr: 23-84.1996.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFdS, SALeS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729-A/MT

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

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

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

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

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

manifestar-se acerca do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 111633 Nr: 127-46.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Creditos 

Financeiros

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

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

OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Defiro o pedido de suspensão de fl. 106. Determino a SUSPENSÃO da 

presente ação pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

2) Aguarde em arquivo provisório até manifestação da parte interessada, 

com baixa no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

3) Decorrido o prazo de suspensão, INTIME-SE o exequente para que, no 

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

requerendo o que entender por direito.

CUMPRA-SE. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 47223 Nr: 6736-26.2006.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. P. C. Petrotélis Com. de Petróleo Ltda., 

Izabelle Auxiliadora Molina de Almeida Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ussiel Tavares da Silva Filho - 

OAB:3150-A/MT

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

OAB:4.136-A

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

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte REQUERENTE, para efetuar o recolhimento da diligência do oficial de 

justiça, visando o cumprimento do item 2 dodespacho/decisão de fl. 244, 

por intermédio da Central de Pagamentos de Diligências – CPD, através do 

portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

nos termos do Provimento n° 07/2017-CGJ, devendo a guia e o 

comprovante do recolhimento ser juntado aos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 11018 Nr: 338-39.2001.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JM, GRM, JHM, NRM

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

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

OAB:5476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do INVENTARIANTE, 

nas pessoas dos seus procuradores, para comparecer nesta Secretaria 

com o objetivo de retirar o formal de partilha, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 71201 Nr: 4172-35.2010.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Educacional Matogrossense - IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATILAINE DA SILVA BIAZOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Ambrosio Cintra - 

OAB:8.934 MT, PEDRO PAULO PEIXOTO D SILVA JUNIOR - 

OAB:12.007/MT

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

OAB:17.811-0 MT

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

REQUERENTE, por meio dos seus advogados, para manifestar-se, no 

prazo de 10 dias, conforme determinado à fl. 198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 118073 Nr: 6000-27.2014.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

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

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hamilton Ferreira da Silva 

Júnior - OAB:MT/11.322

 Vistos.

Trata-se de embargos de declaração com caráter infringente interpostos 

por Luiz Augusto Rebouças em face da decisão de fls. 76/77. Alega que a 

decisão embargada padece de contradição/obscuridade, eis que, ao 

indeferir o pleito de fl. 58, entendeu aquele petitório como sendo exceção 

de pré-executividade, quando não o era. Ainda, requer a reabertura de 

prazo para oposição de Embargos à Execução.

Oportunizada a manifestação à parte Embargada, esta o fez às fls. 

109/111, requerendo a manutenção da decisão embargada.

É o relatório. DECIDO.

O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório, omisso, ou ainda, a correção de erro material, 

existentes na decisão judicial (art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC).

Em análise percuciente dos autos, constato que os embargos de 

declaração interpostos não merecem ser acolhidos.

Com efeito, houve a devida fundamentação quanto ao indeferimento do 

pedido de fl. 58. Assim, nesse ponto, ausente o requisito de 

admissibilidade dos presentes Embargos, pelo que, no ponto, impõe-se a 

manutenção da decisão embargada.

 Doutro lado, improcede o pedido de reabertura de prazo para oposição de 

Embargos à Execução.

Com efeito, a parte executada/embargante, foi devidamente intimada da 

penhora on line aos 06/08/2018. Todavia, ao invés de opor os Embargos à 

Execução, optou por apresentar o petitório de fls. 56/59, o qual restou 

indeferido através da decisão ora Embargada. Ainda, optou por deixar 

transcorrer in albis o prazo para a interposição dos Embargos.

Portanto, ausente qualquer justa causa que autorize a restituição do prazo 

para a oposição dos Embargos à Execução, pelo que, INDEFIRO este 

pedido.

Ante o exposto, DOU IMPROVIMENTO aos Aclaratórios interpostos às fls. 

90/94. Em consequência, mantenho a decisão atacada pelos seus 

próprios fundamentos.

Intimem-se.

Preclusa essa decisão, cumpra-se integralmente a decisão embargada.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 5676 Nr: 56-16.1992.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Nortão Ltda, Wilson Sierra, Neize 

Machado Dutra Sierra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

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

OAB:5476/MT

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

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

Requerido, para comparecer nesta Secretaria com o objetivo de retirar a 

certidão para fins de baixa na penhora, no prazo de 05(cinco) dias, bem 

como no prazo de 10(dez) dias da concretização, comunicar ao Juízo as 

averbações efetivadas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 90653 Nr: 5010-75.2010.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo Mastrangelli Cipriano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A MT, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

atualizado do requerido, tendo em vista a correspondência devolvida pelos 

Correios com a ressalva: “Desconhecido.”(fl 126).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 120347 Nr: 7762-78.2014.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAPLAC Exportação e Importação de Madeiras 

Ltda., João Carlos Janzen, Jefferson Luis Janzen

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a certidão de fl. 79, INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se nos autos para dar cumprimento a 

decisão de fl. 73, ou para promover o prosseguimento no feito pugnando o 

que entender devido.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 131433 Nr: 5939-35.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ideal Nutrição Animal Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M V LOT - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANDY VINICIUS SPANHOL - 

OAB:9114/MT, Edesio José Segala - OAB:11.357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

acerca da certidão de decurso de prazo de fls. 85.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 8073 Nr: 92-97.1988.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirce Maria Rubens Silva, Dirceu Silva Rangel, Dircianne 

Silva Rangel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Ferreira Rangel - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laudemar Pereira da Silva 

Junior - OAB:MT/9415, Salvador Peres Peres - OAB:6440-D, 

Suetônio Paz - OAB:5.203-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do inventariante 

para que apresente cópia dos documentos pessoais dos herdeiros, não 

juntados aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, de forma a possibilitar o 

cumprimento do determinado à fl. 306 verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 59422 Nr: 3953-90.2008.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Benedita Evangelista de Araujo - Espólio, Manoel 

Evangelista, Maria de Fátima Evangelista, Benedito Evangelista Filho, Jose 

Evangelista de Araujo, Lourdes Maria Evangelista de Carvalho, Luzia 

Evangelista Monteiro

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

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

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se que houve o deferimento do pedido de habilitação dos 

herdeiros de Maria Benedita Evangelista de Araújo (fl. 209), bem como 

diante da apresentação dos dados bancários dos herdeiros (fls. 218/219) 

e da causídica (fl. 183), DETERMINO a EXPEDIÇÃO dos pertinentes 

ALVARÁS JUDICIAIS aos herdeiros, no valor relativo à 1/7 para cada um, 

reservado o quinhão do herdeiro faltante (fl. 209).

 Ainda, seja deduzido do valor sob depósito (fl. 177), o valor dos 

honorários contratuais (no percentual de 40% do valor auferido pela parte 

- fl. 183/185), bem como seja expedido Alvará Judicial relativo à verba 

honorária (fl. 176).

Após a expedição dos Alvarás Judiciais, voltem-me conclusos para 

liberação e prolação de sentença extintiva do feito.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 96477 Nr: 4928-10.2011.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maciel e Cassia Dias Ltda - ME, Wagner 

Aparecido Figueiredo Maciel, Franciela de Cássia Dias Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Cardoso da Silveira 

- OAB:10856-B/MT

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

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

parte EXEQUENTE, para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se em 

termos de prosseguimento desta ação, tendo em vista a penhora 

infrutífera/valores irrisórios de ativos financeiros, via BacenJud, em nome 

do executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 50268 Nr: 2295-65.2007.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCA Materiais para Construção e Elétricos 

Ltda - EPP, Claudio Vieira dos Santos, Claudio Araújo da Silva, Anselmo 

Rotta
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

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

direito, haja vista o decurso do prazo de fl. 166.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 4267 Nr: 45-45.1996.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julieta Mengue de Castro - ME

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

- OAB:16.691-A/MT

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

OAB:5091-B, Nelma Betânia Nascimento Sicuto - OAB:5176-B

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

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

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

atualizado do requerido, tendo em vista a correspondência devolvida pelos 

Correios (fl. 271),

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 140670 Nr: 3317-46.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Felix da Silva

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:6.611/MS

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

REQUERENTE, por meio dos seus advogados, para que complemente o 

endereço informado à fl. 110, indicando a Cidade, Estado e CEP, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 110698 Nr: 6287-24.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ideal Nutrição Animal Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genilson da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANDY VINICIUS SPANHOL - 

OAB:9114/MT, Edesio José Segala - OAB:11.357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de suspensão do feito formulado pelo requerente à fl. 95, 

pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III do CPC/15.

Decorrido o prazo de suspensão, intime-se o requerente para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido tal prazo sem manifestação, se iniciará o prazo de prescrição 

intercorrente, nos termos do §4º do artigo 921 do NCPC, devendo os autos 

permanecerem no arquivo, até sua fluência integral.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 137012 Nr: 1405-14.2016.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Assaf & Assaf Ltda - EPP, Abdo Alhaquim Assaf

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio Heidrich

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em que pese o pedido de citação por edital acostado às fls. 52/53, em 

consulta ao sistema INFOJUD esta magistrada logrou êxito em localizar 

endereço do requerido diverso daquele constante nos autos.

Assim, por ora deixo de apreciar o pedido de citação editalícia, eis que 

deve ser aplicada em caráter excepcional.

 Outrossim, CUMPRA-SE integralmente a decisão de fl. 29 no endereço em 

anexo (fl. 55).

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

manifestar-se nos autos requerendo o que entender devido.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 141259 Nr: 3647-43.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maico Patrick Guchert

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A

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

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimação das partes, por 

meio dos seus procuradores, para, querendo, manifestar-se sobre o laudo 

pericial juntado nesta ação (fls. 109/110), prazo de 15(QUINZE) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 138641 Nr: 2247-91.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanessa Rafaelly Barbosa da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tim Celular S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Artur Denicoló - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LOURENÇO - 

OAB:16.780/BA

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

da Ordem de Serviço n° 001/2018-GAB, impulsiono estes autos, a fim de 

que seja expedido o necessário à intimação pessoal da parte autora, bem 

como de seu advogado, via DJE, para que promova o andamento ao feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, suprindo a falta nele existente, sob pena de 

extinção do processo (art. 485, inciso I e II, §§ 1º e 2º do NCPC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 96881 Nr: 5371-58.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Município de Alta Floresta/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13245-A/MT

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

impulsiono o presente feito com a finalidade INTIMAÇÃO da parte 

executada, na pessoa de seu advogado, acerca da penhora determinada 

neste feito, consoante decisão de fl. 97 e documentos de fls. 98/101, para 

manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 130956 Nr: 5665-71.2015.811.0007

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 
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Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Luisa Mancini da Riva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Myrian Hanna Ayoub Danielides, George 

Danielides

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

OAB:18.450/MT, Elisangela Leite Quadra da Costa - 

OAB:MT/21075-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, indefiro o cancelamento da audiência de conciliação 

designada, eis que já houve a devida citação da requerida Myrian Hanna 

Ayoub Danielides (fl. 87).

 Ademais, para o efetivo cancelamento do referido ato faz-se mister o 

requerimento de ambas as partes, fato que não consta nos autos.

 Outrossim, visto que ainda não houve a concreta triangularização da 

relação processual, CITE-SE o requerido George Danielides no mesmo 

endereço de fl. 87, nos termos da decisão de fl. 83.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 33183 Nr: 2052-29.2004.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANETE PEDRETTE E CIA LTDA -ME, Nelson 

Ceballos Cespedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Lermen Bedin - 

OAB:10.937/MT, Irineu Roveda Junior - OAB:5688-A/MT, Jean Carlos 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

parte Requerente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, retirar a carta 

precatória de citação dos requeridos, a ser distribuída no juízo 

competente, bem como comprovar nesta ação a sua distribuição no prazo 

de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 96479 Nr: 4931-62.2011.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maq. Norte Terraplanagem Ltda, Ranilso 

Ferreira Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro e realizo a consulta do endereço dos executados, via 

sistema INFOJUD, cf. extrato anexo.

Caso reste frutífera, cumpra-se a decisão inicial.

De outro lado, restando infrutífera, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 129129 Nr: 4662-81.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ferreira de Oliveira

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar o Procurador da parte 

requerente, para, querendo, no prazo legal, manifestar-se sobre a 

Exceção de Pré-Executividade de fls. 95/100.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 60479 Nr: 40-66.2009.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Gregório de Lima

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daruich Hammoud - 

OAB:8101-B, Raissa Carolina de Oliveira Teles - OAB:23016/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Silveira Silvério - 

OAB:10516/MT, Gustavo Sutilo Martins - OAB:13182-B/MT, Izabel 

Cristina Pimentel de Souza - OAB:20.966/DF

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte Exequente às fls. 

275/280 em face da decisão de fl. 269/272.

Pois bem.

Considerando-se o caráter infringente dos presentes Aclaratórios, em 

observância aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, determino 

a intimação da parte Executada para que se manifeste no feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

Após, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 66120 Nr: 5605-11.2009.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. A. DE VARGAS COMÉRCIO, Hugo Leonardo 

Carvalho Favarin, Rosilei Adriana de Vargas

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

acerca da certidão de decurso de prazo de fls. 104.

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000043-23.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOUZA TRANSPORTE DE CARGAS E LOGISTICA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

ELIANE MICHAEL DE JESUS SOUZA (EXECUTADO)

NELSON RODRIGUES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL PRAZO: 30 

DIAS Dados do processo: Processo: 1000043-23.2017.8.11.0007; Valor 

causa: $27,905.92; Tipo: Cível; Espécie: [CONTRATOS BANCÁRIOS]. 

Partes do processo: EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: 

SOUZA TRANSPORTE DE CARGAS E LOGISTICA LTDA - ME e outros 

PESSOA(S) A SER(EM) CITADA(S): EXECUTADO(S): SOUZA 

TRANSPORTE DE CARGAS E LOGÍSTICA LTDA - ME, pessoa jurídica de 

direito privado inscrita no CNPJ/MF sob nº. 15.278.828/0001-83; NELSON 

RODRIGUES DE SOUZA, brasileiro, casado, empresário, portador da 

carteira de identidade nº 8129754 SSP/MT, devidamente inscrito no CPF nº 

536.532.971.68; ELIANE MICHAEL DE JESUS SOUZA, brasileira, casada, 

empresária, portadora da carteira de identidade nº 8057020839 SSP/RS, 

devidamente inscrita no CPF nº 856.459.401-30. Data de Distribuição da 

Ação: 10/01/2017 10:34:24. FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) 

acima qualificado(s), atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos 

termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 03 (três) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, PAGAR A DÍVIDA 
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(PRINCIPAL E ACESSÓRIOS LEGAIS), NO VALOR ABAIXO INDICADO, sob 

pena de lhe ser(em) penhorado(os) eventuais bens indicado(os) pelo 

exequente (art. 829, § 1° e § 2° do CPC). RESUMO DA INICIAL: Trata-se de 

Ação de Execução Extrajudicial promovida pela BANCO DO BRASIL S.A, 

em face de SOUZA TRANSPORTE DE CARGAS E LOGISTICA LTDA - ME e 

outros (2), na quantia abaixo especificada, referente à um Termo de 

Cláusulas Especiais para Utilização de Crédito - BB. VALOR TOTAL DO 

DÉBITO, INCLUINDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Débito Atualizado: R$ 

$27,905.92. Honorários Fixados: 10% (dez por cento) do valor atualizado 

do débito. Despacho/Decisão: Vistos. 1 - CITE-SE o executado, com os 

benefícios do art. 212 § 2º do CPC para, no prazo de 3 dias, contados da 

citação, efetuar o pagamento da dívida, de acordo com o artigo 829 do 

Código de Processo Civil. 2 - O executado, independentemente de 

penhora, depósito ou caução, poderá, no prazo de 15 (quinze) dias após 

a juntada aos autos do mandado de citação, opor-se à execução por meio 

de embargos, nos termos dos artigos 231 e 915 do Código de Processo 

Civil. 3 - Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e 

a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, observando a ordem de preferência 

descrita no artigo 835 do CPC, lavrando-se o respectivo auto, e, de tais 

atos intimando, na mesma oportunidade, o executado (art. 829, § 1º, do 

CPC) e, em caso de bens imóveis, também deverá ser intimado o cônjuge 

do executado (art. 842, do CPC). Formalizada a penhora por qualquer dos 

meios legais, será dela intimado o executado, nos termos do artigo 841 do 

CPC. 4 - Na execução de crédito com garantia hipotecária, pignoratícia ou 

anticrética, a penhora recairá, preferencialmente, sobre a coisa dada em 

garantia; se a coisa pertencer a terceiro garantidor, será também esse 

intimado da penhora (art. 855, do CPC). 5 - Não encontrado o devedor, 

efetue o Sr. Oficial de Justiça o arresto de bens do devedor suficientes 

para garantir a execução (art. 830 do CPC), sendo que nos 10 dias 

seguintes à efetivação do arresto, o Sr. Oficial de Justiça deverá procurar 

o devedor por 2 vezes em dias distintos; havendo suspeita de ocultação, 

realizará a citação por hora certa, certificando o ocorrido (art. 830, §1º, do 

CPC). 6 - Certificado pelo Sr. Meirinho que o devedor não foi encontrado, 

não havendo suspeita de ocultação, a Secretaria deverá intimar o credor, 

por meio de seu advogado, para requerer a citação por edital do devedor. 

7 - Fixo, desde já, os honorários em 10% sobre o valor do débito. Para o 

caso de integral pagamento da dívida, no prazo de três dias, a verba 

honorária ora fixada será reduzida pela metade (artigo 827, §1º, do CPC). 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 08 de 

fevereiro de 2017 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito. 

ADVERTÊNCIA: OBSERVAÇÕES: a) No caso de pagamento integral no 

prazo declinado, os honorários advocatícios serão reduzidos pena 

metade. b) No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do 

exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor 

em execução, inclusive custas e honorários de advogado, poderá o 

executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 6 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um 

por cento) ao mês. c) A rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento 

das parcelas, poderá acarretar na elevação dos honorários advocatícios, 

multa em favor da parte, além de outras penalidades previstas em lei. d) 

Este processo tramita pelo sistema computacional PJe, cujo endereço na 

web é http://pje.tjmt.jus.br. e) Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Alta Floresta/MT, 27 de setembro 

de 2018. CAROLINE EVELYN DAN LOPES Analista Judiciário(a) SEDE DA 

3ª VARA DE ALTA FLORESTA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 

35123600

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010675-28.2013.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES NETO (ADVOGADO(A))

ANGELA MARIA SABADINI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENIANDRA TEREZINHA LITTMANN (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010675-28.2013.8.11.0007 EXEQUENTE: ANGELA MARIA SABADINI 

EXECUTADO: ENIANDRA TEREZINHA LITTMANN Vistos. Analisando os 

autos, constato que o credor postula pela suspensão do feito. Em 

observância ao princípio constitucional da duração razoável do processo, 

disposto no art. 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal, DEFIRO o 

pedido de suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido o 

prazo de suspensão processual, independente de nova intimação, deve o 

exequente se manifestar nos autos, sob pena de extinção da ação sem 

resolução do mérito (art. 53, §4º da Lei nº 9.099/95). Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 11 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010580-90.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DAMIAO DA SILVA (EXEQUENTE)

WESLEY RODRIGUES ARANTES (ADVOGADO(A))

GEORGINA FRANCISCO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE (ADVOGADO(A))

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010580-90.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: GEORGINA FRANCISCO DA 

SILVA, JOSE DAMIAO DA SILVA EXECUTADO: AZUL LINHAS AEREAS 

Vistos. Analisando os autos verifico que foi efetuada penhora eletrônica 

do valor exequendo (ID num. 12210960). Em sede recursal, foi mantida a 

sentença que julgou improcedente a Impugnação ao Cumprimento de 

Sentença (evento num. 15491003). Assim, DEFIRO o pedido de expedição 

de alvará de liberação do valor penhorado na conta bancária indicada pela 

parte no ID num. 12298629. Em cumprimento ao disposto no artigo 1º do 

Provimento nº 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça, INTIME-SE a parte 

executada para manifestar sobre o pedido de levantamento de depósito, 

em 02 (dois) dias. Em caso de concordância expressa ou tácita do 

devedor e observado o prazo previsto no artigo 1º, §1º do Provimento 

retro mencionado, EXPEÇA-SE alvará eletrônico de liberação do valor 

depositado judicialmente em favor do(a) advogado(a) da parte credora, 

DESDE QUE o(a) patrono(a) possua no instrumento de procuração poder 

expresso para receber. Caso contrário, intime-se a credora para proceder 

a devida regularização, em 05 (cinco) dias. Cientifique-se por qualquer 

meio de comunicação a parte credora acerca da presente decisão, nos 

termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. Caso haja custas processuais 

pendentes de quitação, intime-se a parte sucumbente para pagamento, em 

05 (cinco) dias, procedendo-se de acordo com as disposições da 

CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento. Cumpridas as 

determinações supra, voltem-se os autos conclusos para análise dos 

demais pedidos formulados na manifestação de ID num. 15519843. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de setembro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003264-77.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

joel quintella (ADVOGADO(A))

GOLD CENTER COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

EDINA PAULA BISPO (ADVOGADO(A))

SANDRA CORREA DE MELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSENILDA MOTA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003264-77.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: GOLD CENTER COMERCIO DE 

ROUPAS LTDA - ME EXECUTADO: ROSENILDA MOTA DOS SANTOS 

Vistos. Recebo o pleito de emenda à inicial, no que tange ao titulo 

executivo extrajudicial. Assim, cite-se a parte executada para, no prazo 

de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, sob pena de penhora de 

tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 829, NCPC). 

Decorrido o prazo e certificado nos autos a ausência de pagamento pela 
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parte devedora, expeça-se mandado de penhora de bens suficientes para 

quitação do débito objeto de execução. Cumpra, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 26 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000275-98.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

ADAILTON MATEUS CELESTINO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000275-98.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: ADAILTON MATEUS CELESTINO 

DE SOUZA EXECUTADO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. 

INTIME-SE a parte executada para, no prazo de quinze (15) dias, 

comprovar o cumprimento da obrigação de fazer determinada no item "a" 

da sentença proferida, bem como para efetuar o pagamento da dívida, 

acrescido de custas processuais, se houver, sob pena de incidência de 

multa de 10%, além da penhora de tantos bens quantos bastem para a 

satisfação do débito (art. 523, NCPC). Registro que o prazo para 

oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) dias e fluirá da 

data da intimação da penhora ou da data do depósito espontâneo, 

conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE. INTIME-SE o credor 

para, no prazo de 05 (cinco) Não efetuado o pagamento, dias, apresentar 

novo cálculo atualizado do débito exequendo, incluindo o valor da multa, 

que incidirá apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se tratar a 

espécie de obrigação de prestação continuada, bem como requerer o que 

entender de direito. Após, venham os autos conclusos. Cumpra, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 26 de setembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001131-96.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXEQUENTE)

GUSTAVO DAL BOSCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GABRIEL DE SOUZA (EXECUTADO)

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001131-96.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS EXECUTADO: JOSE GABRIEL 

DE SOUZA Vistos. INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, incluindo o valor 

da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se 

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção. Intime-se. 

Cumpra-se Alta Floresta/MT, 26 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010203-22.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA DOS SANTOS CARNEIRO (EXEQUENTE)

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(EXECUTADO)

ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010203-22.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: DIANA DOS SANTOS 

CARNEIRO EXECUTADO: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS 

PERNAMBUCANAS Vistos. Inicialmente, EXPEÇA-SE alvará eletrônico de 

liberação do valor depositado judicialmente em favor da advogada da parte 

credora, atentando-se quanto ao cumprimento do disposto no artigo 1º do 

Provimento nº 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça. 

Concomitantemente, INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento do valor remanescente indicado pelo 

autor no ID num. 14770993. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 26 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011237-32.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CASTURINA DE LIMA SILVA (REQUERENTE)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011237-32.2016.8.11.0007 REQUERENTE: MARIA CASTURINA DE LIMA 

SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. A parte ré informa na 

petição num. 14817777 que efetuou o pagamento espontâneo da 

condenação. Assim, intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, 

apresentar os dados bancários para transferência do valor ou requerer o 

que entender de direito. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de 

setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000106-48.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

WILSON SALES BELCHIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))

COSME PAULO DE AZEVEDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000106-48.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. EXECUTADO: COSME PAULO DE AZEVEDO Vistos. INTIME-SE o 

credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar cálculo atualizado do 

débito exequendo, bem como requerer o que entender de direito, sob pena 

de extinção. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de setembro de 

2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010801-73.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY RODRIGUES ARANTES (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS PEREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

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

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010801-73.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: JOSE CARLOS PEREIRA 

EXECUTADO: OI MOVEL S.A Vistos. Ausente o relatório em razão do 

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

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

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

consignar que foi deferido o processamento da recuperação judicial da 

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

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

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034828/9/2018 Página 19 de 849



processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, 

concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de 

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

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

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

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

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

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

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

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

EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PERANTE O JUIZADO 

ESPECIAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PELA VIA 

PRÓPRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível 

Nº 71004551677, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

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

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

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

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

”0100024-27.2015.8.26.9050 - Mandado de segurança. Juizados 

Especiais Cíveis. Empresa sob liquidação extrajudicial. Hipótese de 

extinção do processo. As ações em face de entidades em liquidação 

extrajudicial somente podem ter trâmite nos Juizados Especiais Cíveis na 

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

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

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

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

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

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

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

execução em face de devedor em recuperação judicial, diante da 

incompatibilidade de tal norma com os princípios norteadores do Juizado 

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

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

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

constrição devem ser determinados pelo Juízo da Recuperação, conforme 

o posicionamento doutrinário e jurisprudencial majoritário, hipótese esta 

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

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

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

do FONAJE e no artigo 51, inciso III, da Lei nº 9.099/95. Expeça-se certidão 

de crédito em favor do credor para fim de habilitação. Caso haja custas 

processuais pendentes de pagamento, intime-se a parte sucumbente para 

adimplemento, conforme condenada pela Turma Recursal, em cinco dias. 

Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 11 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010203-22.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA DOS SANTOS CARNEIRO (EXEQUENTE)

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(EXECUTADO)

ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010203-22.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: DIANA DOS SANTOS 

CARNEIRO EXECUTADO: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS 

PERNAMBUCANAS Vistos. Inicialmente, EXPEÇA-SE alvará eletrônico de 

liberação do valor depositado judicialmente em favor da advogada da parte 

credora, atentando-se quanto ao cumprimento do disposto no artigo 1º do 

Provimento nº 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça. 

Concomitantemente, INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento do valor remanescente indicado pelo 

autor no ID num. 14770993. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 26 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010203-22.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA DOS SANTOS CARNEIRO (EXEQUENTE)

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(EXECUTADO)

ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação da parte executada, para se manifestar, 

no prazo de 48 horas, sobre o pedido de levantamento de depósito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002126-12.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO NUNES DA SILVA (EXEQUENTE)

LUCAS BARELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (EXECUTADO)

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002126-12.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: ROMILDO NUNES DA SILVA 

EXECUTADO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. Vistos. A parte 

devedora informa que efetuou o pagamento integral da dívida e a parte 

credora requer o levantamento do valor depositado judicialmente, bem 

como requer a intimação do executado para pagar o valor remanescente, 

conforme consta no evento nº. 15153556. Assim, INTIME-SE o executado 

para, em cinco dias, efetuar o pagamento do montante remanescendo do 

débito, indicado pelo credor no evento nº 15153556, bem como para 

manifestar sobre o pedido de levantamento de valor formulado pelo credor 

(Provimento nº 68/2018-CNJ). Em caso de anuência do executado, 

EXPEÇA-SE alvará eletrônico de liberação do valor depositado 

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

patrono possua no instrumento de procuração poder expresso para 

receber. Caso contrário, intime-se o credor para proceder a devida 

regularização, em cinco dias. Cientifique-se por qualquer meio de 

comunicação a parte credora acerca da presente decisão, nos termos do 

artigo 450, §3º da CNGC/MT. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 

de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011281-51.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OI S/A (EXEQUENTE)

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

Parte(s) Polo Passivo:

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))

ARLINDO GALDINO DE ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011281-51.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: OI S/A EXECUTADO: ARLINDO 

GALDINO DE ARAUJO Vistos. Inicialmente, proceda-se a retificação da 

autuação processual quanto ao polo ativo, conforme decisão de ID num. 

14240114. Defiro o pedido formulado no Id. nº 14849072. Assim, 

EXPEÇA-SE certidão de inteiro teor em favor do exequente para fim de 

protesto do título judicial, nos exatos termos do artigo 517 do NCPC. Após, 

INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar no feito, 

sob pena de extinção. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 27 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000992-13.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI (ADVOGADO(A))

MARIANA LUZIA CONDE COSTA (REQUERENTE)

ISABELLA TARSITANO ARMOA BELUCIO GAETANO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR DE ANDRADE MODESTO (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000992-13.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MARIANA LUZIA CONDE 

COSTA REQUERIDO: CLAUDEMIR DE ANDRADE MODESTO Vistos. 

Considerando a certidão de citação negativa (ID num. 13380872), 

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

endereço atualizado do requerido. Nessa perspectiva, acolho a 

manifestação apresentada no Id n° 13396231 e 13396305 e, por 

consequência, apresentado o endereço atualizado pelo autor, determino a 

designação de nova data para sessão de conciliação. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 02 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003392-97.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

NEUTON LEMOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 31 de 

outubro de 2018, às 15:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000578-49.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DARUICH HAMMOUD (ADVOGADO(A))

MANOEL DOS SANTOS ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA (REQUERIDO)

MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN (ADVOGADO(A))

PATRICIA QUESSADA MILAN (ADVOGADO(A))

JULIANA FRANCA MORAIS SANTIAGO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000578-49.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MANOEL DOS SANTOS 

ROCHA REQUERIDO: JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA Vistos. 

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

acerca do evento de num. 14981358. Intime-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 11 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003402-44.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRIANA PEREIRA DE CASTRO (REQUERENTE)

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003402-44.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ANDRIANA PEREIRA DE 

CASTRO REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA, ELECTROLUX DO BRASIL S/A Vistos. Intime-se a parte autora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos comprovante de endereço 

atualizado e em nome da parte, ou se for o caso, documento que 

comprove ser a mesma proprietária ou residente no imóvel constante do 

referido comprovante, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002886-58.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SUETONIO PAZ (ADVOGADO(A))

JOSIANE MADALENA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEIA MAMORE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002886-58.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: JOSIANE MADALENA 

EXECUTADO: VANDERLEIA MAMORE DA SILVA Vistos. Tendo em vista o 

cumprimento da obrigação por parte do executado, DEFIRO o pedido 

formulado no ID num. 14979432. Assim, promova-se a exclusão do nome 

da parte executada do cadastro de inadimplentes (SPC/SERASA), 

conforme requerido pela parte credora. Após, arquivem-se os autos, com 

as baixas e cautelas de praxe. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 27 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001314-33.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO (ADVOGADO(A))

ANDREA CAITANO RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001314-33.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ANDREA CAITANO RIBEIRO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA, SECRETARIA DE ESTADO 

DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos. Trata-se de pedido formulado pela parte 

autora de bloqueio de valor na conta bancária do Estado de Mato Grosso 

para garantir o cumprimento da decisão liminar e que foi confirmada em 

sentença, objetivando o fornecimento de medicamento. Antes de deliberar 

acerca do pleito formulado, determino a INTIMAÇÃO dos Gestores de 

Saúde Municipal e Estadual, de forma eletrônica através do e-mail 

g t i _ r e g i a o a l t o t a p a j o s @ h o t m a i l . c o m ,  o  p r i m e i r o ,  e 

apoiojudicialsaude@ses.mt.gov.br e gbses@ses.mt.gov.br, o segundo, 

para, em 24 (vinte e quatro) horas, prestarem informação nos autos sobre 

o cumprimento da ordem, consignando, inclusive, que resta pendente de 

análise pedido de bloqueio de verbas públicas para satisfação da ordem 

judicial, nos termos do artigo 1.307 da CNGC/MT. Ademais, caso seja 

procedido o bloqueio on line, consigno, desde já, que os medicamentos 

deverão ser retirados nesta urbe, a fim de evitar possíveis prejuízos a 

parte autora nesta fase gestacional. Após, remeta-se imediatamente o 

processo à conclusão para análise do pedido de bloqueio, devidamente 

triado como pedido de urgência. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de 

setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011320-82.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ALECI SILVA DIAS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011320-82.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: ALECI SILVA DIAS 

EXECUTADO: BANCO PAN S.A. Vistos. INTIME-SE a parte autora para, em 

05 (cinco) dias, manifestar acerca do petitório de ID num. 15382870. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de setembro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010587-19.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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RAMPAZIO & RAMPAZIO LTDA - ME (REQUERENTE)

LUIS AUGUSTO CUISSI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL DE OLIVEIRA DE FRANÇA - ESPÓLIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010587-19.2015.8.11.0007 REQUERENTE: RAMPAZIO & RAMPAZIO 

LTDA - ME REQUERIDO: MIGUEL DE OLIVEIRA DE FRANÇA - ESPÓLIO 

Vistos. Intime-se novamente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar acerca do ofício de ID n.º 15179103 e 15179137, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção da ação. 

Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de setembro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002151-25.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LAICE EVANGELISTA DE JESUS (EXEQUENTE)

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002151-25.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: LAICE EVANGELISTA DE JESUS 

EXECUTADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. Considerando a disposição do artigo 

835, inciso I do NCPC que indica primeiramente o dinheiro na ordem 

preferencial de bens penhoráveis e por ser medida eficaz à satisfação do 

crédito, DEFIRO o pedido de penhora via sistema Bacenjud, com 

fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no art. 512 da CNGC/MT. 

Consigno que a ordem de bloqueio via sistema BacenJud já foi feita em 

gabinete sobre o valor exequendo e restou frutífero o bloqueio de valores, 

motivo pelo qual o extrato da operação emitido pelo Bacenjud valerá como 

termo de penhora, conforme Enunciado nº 140 do FONAJE e Súmula nº 13 

da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato 

Grosso, devendo ser intimadas as partes. Registro que o prazo para 

oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) dias e fluirá da 

data da intimação da penhora integral do valor exequendo ou do depósito 

espontâneo, conforme Enunciados n.º 117 e 142 do FONAJE e Súmula n.º 

10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato 

Grosso. Deve a Srª. Gestora Judiciária oficiar, via Malote Digital, ao 

Departamento de Depósitos Judiciais, comunicando do bloqueio de valor 

via sistema Bacenjud e da transferência do valor à Conta Judicial, para 

que aquele Departamento promova a devida vinculação da quantia aos 

presentes autos. Às providências. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de 

setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010662-29.2013.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI (EXEQUENTE)

LUIS AUGUSTO CUISSI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA ROSA ROCHA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010662-29.2013.8.11.0007 EXEQUENTE: LUIS AUGUSTO CUISSI 

EXECUTADO: ANA ROSA ROCHA DA SILVA Vistos. Considerando a 

disposição do artigo 835, inciso I do NCPC que indica primeiramente o 

dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por ser medida 

eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via sistema 

Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no artigo 512 

da CNGC/MT. Consigno que a ordem de bloqueio via sistema BacenJud já 

foi feita em gabinete sobre o valor exequendo e restou infrutífera a 

tentativa, visto que foi encontrado valor irrisório, cujo desbloqueio já foi 

ordenado. Assim, intime-se a parte exequente para manifestar em 05 

(cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de extinção. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003453-55.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))

AGRIPINO ALVES CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003453-55.2018.8.11.0007 REQUERENTE: AGRIPINO ALVES CARVALHO 

REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. Vistos. Trata-se de pedido de concessão de tutela 

provisória de urgência, visando a retirada do nome da parte requerente 

dos cadastros restritivos ao crédito, sob a alegação de que a inscrição é 

indevida. Compulsando os autos, verifico ausente um dos requisitos que 

enseja a concessão da medida liminar pleiteada consistente no fundado 

receio de dano irreparável ou difícil reparação, razão porque deve ser 

indeferida a tutela de urgência. De fato, o perigo da demora é inexistente, 

eis que o aguardo do provimento final não acarretará prejuízo algum para 

a parte reclamante, sobretudo porque o apontamento foi realizado no ano 

de 2015, ou seja, em data muito anterior ao ajuizamento da presente ação, 

constatação que, inicialmente, afasta o fundado receio de dano irreparável 

ou de difícil reparação que tal anotação poderia causar. Ora, se a parte 

autora nada fez desde aquela data, ajuizando a demanda somente após 

anos da negativação de seu nome, é provável que não tenha 

experimentado nenhum receio de dano. Nos casos em que os fatos 

alegados pela parte ocorreram em momento longínquo em relação ao 

ajuizamento da ação e há o pleito de tutela provisória de urgência, segue o 

entendimento jurisprudencial: “AÇÃO ORDINÁRIA - ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA - REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - NÃO DEMONSTRAÇÃO - 

AUSÊNCIA DO PERIGO DE DANO - INDEFERIMENTO. Para a concessão da 

antecipação de tutela, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de 

forma inequívoca, a verossimilhança da alegação, o fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação, ou ainda, que fique caracterizado 

o abuso de direito de defesa do réu ou o manifesto propósito protelatório. 

Ausente qualquer desses requisitos, impõe-se o indeferimento da tutela 

antecipada pretendida. [...] Feitas tais considerações, verifica-se que 

nestes autos não se encontram presentes todos os requisitos elencados 

no art. 273 do CPC, em face da ausência do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação, isso porque, observa-se que 

transcorreram aproximadamente um ano e meio entre a exclusão do autor 

dos quadros de cooperados da agravante e o ajuizamento da ação em 

comento, o que contraria a alegação do agravado de que estaria sofrendo 

sérios prejuízos com o seu afastamento.” (TJMG, AGRAVO DE 

INSTRUMENTO CÍVEL N° 1.0024.10.072653-8/001 - 18ª CÂMARA CÍVEL 

DO TJMG - Relator: Des.(a) ARNALDO MACIEL - Data do Julgamento: 

09/11/2010). Assim, ausente o perigo da demora, há de ser indeferido o 

pedido de tutela de urgência. Neste sentido, colaciono: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA. LIMINAR NÃO CONCEDIDA. REQUISITOS DO ART. 273 DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO EVIDENCIADOS. O deferimento da 

tutela antecipada pressupõe o preenchimento dos requisitos dispostos no 

art. 273 do Código de Processo Civil. Caso em que carece o pedido da 

parte autora de prova inequívoca do direito e da verossimilhança de suas 

alegações, pois os elementos trazidos aos autos não se mostram 

suficientes ao fim de propiciar o reconhecimento do direito argüido. 

NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO, POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO 

RELATOR.” (TJMG, Agravo de Instrumento Nº 70054437157, Décima 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal 
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Pra, Julgado em 09/05/2013). “AGRAVO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE 

INSCRIÇÃO NO SPC E NO SERASA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Caso em 

que, em observância ao disposto no artigo 273 do Código de Processo 

Civil , impõe-se a manutenção da decisão agravada que indeferiu o pedido 

de concessão de antecipação de tutela, pois há que se aguardar ao 

menos a formação do contraditório para que se possa aferir a força das 

alegações veiculadas. AGRAVO DESPROVIDO.” (Agravo Nº 

70057497349, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli, Julgado em 05/12/2013). Ante o exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela provisória em razão da ausência dos 

requisitos legais autorizadores. Saliento que tal medida tem caráter de 

reversibilidade, podendo, a qualquer momento, ser modificada, caso sejam 

trazidos novos elementos aos autos. No tocante ao pedido de inversão do 

ônus da prova, considerando a verossimilhança da alegação feita pela 

parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o 

ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte reclamada, a fim de 

comparecer à audiência de conciliação já designada. INTIMEM-SE. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001044-77.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

ROSELI APARECIDA PEDROSO FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001044-77.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: CLARO S.A. EXECUTADO: 

ROSELI APARECIDA PEDROSO FERREIRA Vistos. Analisando o presente 

processo eletrônico, verifico que versa sobre cumprimento de sentença 

em relação às penalidades decorrentes de litigância de má-fé. 

Certificou-se o decurso do prazo legal de 15 (quinze) dias sem o 

pagamento pela parte devedora. Na sequência, o credor requer a penhora 

eletrônica do valor executado e apresenta o cálculo atualizado do débito 

no Id nº 15374548. Entretanto, verifico que o cálculo apresentado pela 

parte credora merece ser refeito, especificamente no que tange à 

correção do valor da causa para fim de incidência da multa e da 

indenização arbitradas na sentença a título de penalidades decorrentes da 

litigância de má-fé. Digo isso porque o percentual da multa e da 

indenização deve incidir sobre o valor da causa corrigido monetariamente 

pelo INPC, excluindo-se os juros, nos termos do Provimento nº 

40/2014-CGJ. Por outro lado, o termo inicial dos juros de mora é a partir do 

trânsito em julgado da sentença que fixou a penalidade por litigância de 

má-fé. Neste sentido segue a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO 

FINANCEIRA. BRASIL TELECOM. VALOR EM EXECUÇÃO: R$ 24.430,99. 

MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO 

INICIAL. Sobre o valor devido a título de multa por litigância de má-fé 

incidem juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão que 

fixou a penalidade. PROVIDO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70063467518, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 

25/03/2015). Por estas razões, INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo de cinco (05) dias, apresentar novo demonstrativo atualizado do 

débito executado. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 

27 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011205-95.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO REIS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

WILLIAN DOUGLAS SALLES ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

J. P. COUTINHO FILHO - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS (EXECUTADO)

EDISON PEREIRA PRADO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011205-95.2014.8.11.0007 EXEQUENTE: J. P. COUTINHO FILHO - ME 

EXECUTADO: IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS Vistos. Em 

observância aos princípios norteadores do Juizado Especial, notadamente 

o da simplicidade e informalidade, e o da Economia processual e 

celeridade, DEFIRO o pleito de parcelamento formulado pela parte 

executada no ID nº 13387873, ante a expressa concordância da 

exequente (ID n° 15549919). A credora requer, ainda, o levantamento do 

valor depositado em juízo. Em cumprimento ao disposto no artigo 1º do 

Provimento nº 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça, INTIME-SE a parte 

executada para manifestar sobre o pedido de levantamento de depósito, 

em dois dias. Em caso de concordância expressa ou tácita do devedor e 

observado o prazo previsto no artigo 1º, §1º do Provimento retro 

mencionado, EXPEÇA-SE alvará eletrônico de liberação do valor 

depositado judicialmente em favor do(a) advogado(a) da parte credora, 

DESDE QUE o(a) patrono(a) possua no instrumento de procuração poder 

expresso para receber. Caso contrário, intime-se a credora para proceder 

a devida regularização, em 05 (cinco) dias. Cientifique-se por qualquer 

meio de comunicação o representante legal da parte credora acerca da 

liberação de valor em prol do seu advogado constituído, nos termos do 

artigo 450, §3º da CNGC/MT. Ademais, INTIME-SE a parte executada para 

dar continuidade ao pagamento das parcelas subsequentes mediante 

crédito direto na conta bancária do patrono da credora, observando-se os 

dados bancários fornecidos no ID nº 15549919. Intimem-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 27 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003457-92.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

EVANICE DE SOUZA CAMPELLO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEL MORO & DEL MORO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003457-92.2018.8.11.0007 REQUERENTE: EVANICE DE SOUZA 

CAMPELLO REQUERIDO: DEL MORO & DEL MORO LTDA Vistos. Trata-se 

de pedido de tutela provisória objetivando a retirada do nome da parte 

requerente dos cadastros restritivos ao crédito, sob a alegação de que a 

inscrição é indevida ante a quitação do débito. O artigo 294 do NCPC prevê 

que a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, 

sendo que na primeira hipótese será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, conforme dicção do artigo 300 do NCPC. No 

caso em tela, restam evidenciados os elementos da tutela de urgência 

legalmente previstos, pois a parte requerente demonstrou a probabilidade 

de seu direito, mediante documentos que acompanham a petição inicial, 

especialmente o comprovante de pagamento do débito (Id n° 15572221); 

bem como demonstrou o risco ao resultado útil do processo, pois todos 

sabem que são funestos os prejuízos decorrentes dos registros insertos 

nos órgãos que restringem crédito, trazendo efeitos negativos de maior 

relevância e gerando prejuízos irreparáveis. Ademais, não se pode tolher 

da parte autora o direito de discutir a questão em Juízo, sendo que até 

decisão judicial a respeito não deve figurar no rol de inadimplentes. Assim, 

por estarem presentes, no caso em questão, os requisitos legais, o 

deferimento da tutela provisória é medida que se impõe. Ante o exposto, 

nos termos do artigo 6º da Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, §3º do Código 

de Defesa do Consumidor, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA para 

determinar que a parte requerida promova a exclusão do nome da parte 

autora dos cadastros restritivos ao crédito, referente ao débito objeto da 

presente demanda, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). No tocante ao pedido 

de inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança da 

alegação feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em 
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seu favor invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 

6.º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte 

reclamada, a fim de comparecer à audiência de conciliação já designada. 

INTIMEM-SE. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de setembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002790-09.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA CRISTINA DA PENHA MULLER SANTOS (REQUERENTE)

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002790-09.2018.8.11.0007 REQUERENTE: LEILA CRISTINA DA PENHA 

MULLER SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Inicialmente, recebo o 

pleito de emenda à petição inicial (Id n° 15307989) no que tange à 

comprovação de endereço. Passo a análise do pleito de tutela provisória. 

Analisando os autos, verifico que se trata de pedido de tutela provisória 

objetivando a retirada do nome da parte requerente dos cadastros 

restritivos ao crédito, bem como a suspensão da cobrança que o 

requerente alega indevida. Pois bem. O artigo 294 do NCPC prevê que a 

tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo 

que na primeira hipótese será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, conforme dicção do artigo 300 do NCPC. No 

caso em tela, restam evidenciados os elementos da tutela de urgência 

legalmente previstos, pois a parte requerente demonstrou a probabilidade 

de seu direito, mediante documentos que acompanham a petição inicial; 

bem como demonstrou o risco ao resultado útil do processo, pois todos 

sabem que são funestos os prejuízos decorrentes dos registros insertos 

nos órgãos que restringem crédito, trazendo efeitos negativos de maior 

relevância e gerando prejuízos irreparáveis. Ademais, não se pode tolher 

da parte autora o direito de discutir a questão em Juízo, sendo que até 

decisão judicial a respeito não deve figurar no rol de inadimplentes. Assim, 

por estarem presentes, no caso em questão, os requisitos legais, o 

deferimento da tutela provisória é medida que se impõe. Ante o exposto, 

nos termos do artigo 6º da Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, §3º do Código 

de Defesa do Consumidor, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA para 

determinar a suspensão da cobrança dos débitos existentes em nome da 

parte autora, referente ao objeto da presente demanda, além de promover 

a exclusão do nome da requerente dos cadastros restritivos ao crédito, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de 

R$ 200,00 (duzentos reais). No tocante ao pedido de inversão do ônus da 

prova, considerando a verossimilhança da alegação feita pela parte 

reclamante, declaro em seu favor invertido o ônus da prova neste feito, 

com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. CITE-SE a parte reclamada, a fim de comparecer à audiência 

de conciliação a ser designada. INTIMEM-SE. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

27 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002054-88.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DOS SANTOS SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CELSO REIS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MILTON DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002054-88.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MILTON DOS SANTOS SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Presentes os requisitos de admissibilidade, RECEBO o recurso 

inominado, no efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro no caso em 

apreço a possibilidade de dano irreparável à parte que justificaria a 

concessão do duplo efeito (art. 43, Lei nº 9.099/95). Considerando que a 

parte recorrida já apresentou contrarrazões recursais, REMETA-SE o 

processo eletrônico para a Turma Recursal. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

27 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000399-18.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TORUS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (EXECUTADO)

NIVALDO CAREAGA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000399-18.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: GILVAN RODRIGUES DA SILVA 

EXECUTADO: TORUS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME 

Vistos. Considerando a disposição do artigo 835, inciso I do NCPC que 

indica primeiramente o dinheiro na ordem preferencial de bens 

penhoráveis e por ser medida eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o 

pedido de penhora via sistema Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 

837 do NCPC e no art. 512 da CNGC/MT. Consigno que a ordem de 

bloqueio via sistema BacenJud já foi feita em gabinete sobre o valor 

exequendo e restou infrutífera a penhora eletrônica de valor integral. 

Assim, intime-se a parte exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, 

indicando bens passíveis de penhora, sob pena de extinção. Às 

providências. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de setembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000602-43.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HIPOLITO FRANCA DOS SANTOS (REQUERENTE)

RAFAEL LEITE BARBOSA (ADVOGADO(A))

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BARROS FERREIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ARAMIS MELO FRANCO (ADVOGADO(A))

REDEFLEX COMERCIO E SERVICO DE TELEFONIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000602-43.2018.8.11.0007 REQUERENTE: HIPOLITO FRANCA DOS 

SANTOS REQUERIDO: REDEFLEX COMERCIO E SERVICO DE TELEFONIA 

LTDA Vistos. Presentes os requisitos de admissibilidade, RECEBO o 

recurso inominado, no efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro no 

caso em apreço a possibilidade de dano irreparável à parte que justificaria 

a concessão do duplo efeito (art. 43, Lei nº 9.099/95). Considerando que a 

parte recorrida já apresentou contrarrazões recursais, REMETA-SE o 

processo eletrônico para a Turma Recursal. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

27 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010046-49.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DIVINO DA SILVA (EXEQUENTE)

ELSON CRISTOVAO ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME (EXECUTADO)

MARCIO RODE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO
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CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010046-49.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: JOAO DIVINO DA SILVA 

EXECUTADO: SILVIO COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME Vistos. 

Considerando a disposição do artigo 835, inciso I do NCPC que indica 

primeiramente o dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por 

ser medida eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via 

sistema Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no 

artigo 512 da CNGC/MT. Consigno que a ordem de bloqueio via sistema 

BacenJud já foi feita em gabinete sobre o valor exequendo, excluindo do 

montante apresentado os honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.º 

9.099/95), sendo que restou infrutífera a penhora eletrônica de valor 

integral. Assim, intime-se a parte exequente para manifestar em 05 (cinco) 

dias, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de extinção. Às 

providências. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de setembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000805-05.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

EDILAINE FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000805-05.2018.8.11.0007 REQUERENTE: EDILAINE FERREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. 

Vistos. Ante a afirmação da parte recorrente de ser desprovida de 

recurso financeiro, concedo os benefícios da justiça gratuita, sem prejuízo 

de possível revogação posterior, com fulcro no artigo 54, § único da Lei nº 

9.099/95. Presentes os requisitos de admissibilidade, RECEBO o recurso 

inominado apresentado pela parte recorrente, no efeito devolutivo (art. 43, 

Lei nº 9.099/95). Considerando que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões recursais, REMETA-SE o processo eletrônico para a Turma 

Recursal. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de setembro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002791-28.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA (ADVOGADO(A))

MARIO BRAZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002791-28.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MARIO BRAZ REQUERIDO: 

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. A parte autora interpôs 

Recurso Inominado, deixando, no entanto, de efetuar regularmente o 

recolhimento do preparo, consoante se verifica da certidão retro. 

Conforme preconiza o artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, o recolhimento 

do preparo será efetuado, independentemente de intimação, nas 48 

(quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de 

deserção. Nesse sentido é a orientação do Fórum Nacional dos Juizados 

Especiais – FONAJE, por meio do Enunciado nº 80: “Enunciado nº 80 - O 

recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento 

integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 

48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da 

Lei 9.099/1995).” De igual modo dispõe a Súmula nº 08 da Turma Recursal 

Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Assim, 

verifica-se que, decorrido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a parte 

recorrente não efetuou o recolhimento do preparo, apesar de intimada 

regularmente. Desta feita, tenho que o recurso não preenche um dos 

pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, o preparo. Ante o 

exposto, com fulcro no artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, NÃO RECEBO o 

recurso inominado. Intimem-se. Após, certifique o trânsito em julgado e 

adote as providências necessárias visando o recolhimento das custas 

processuais, de acordo com as recomendações da CNGC/MT. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 27 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000608-50.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

ANA PAULA BARBOSA BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000608-50.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ANA PAULA BARBOSA BRITO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. Ante a afirmação da 

parte recorrente de ser desprovida de recurso financeiro, concedo os 

benefícios da justiça gratuita, sem prejuízo de possível revogação 

posterior, com fulcro no artigo 54, § único da Lei nº 9.099/95. Presentes 

os requisitos de admissibilidade, RECEBO o recurso inominado 

apresentado pela parte recorrente, no efeito devolutivo (art. 43, Lei nº 

9.099/95). Considerando que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões recursais, REMETA-SE o processo eletrônico para a Turma 

Recursal. Cumpra-se Alta Floresta/MT, 27 de setembro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003567-28.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MICHELE SANTANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003567-28.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MICHELE SANTANA DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. A parte autora interpôs Recurso 

Inominado, deixando, no entanto, de efetuar regularmente o recolhimento 

do preparo, consoante se verifica da certidão retro. Conforme preconiza o 

artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, o recolhimento do preparo será 

efetuado, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas 

seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção. Nesse 

sentido é a orientação do Fórum Nacional dos Juizados Especiais – 

FONAJE, por meio do Enunciado nº 80: “Enunciado nº 80 - O recurso 

Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral 

do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 

horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 

9.099/1995).” De igual modo dispõe a Súmula nº 08 da Turma Recursal 

Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Assim, 

verifica-se que, decorrido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a parte 

recorrente não efetuou o recolhimento do preparo, apesar de intimada 

regularmente. Desta feita, tenho que o recurso não preenche um dos 

pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, o preparo. Ante o 

exposto, com fulcro no artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, NÃO RECEBO o 

recurso inominado. Intimem-se. Após, certifique o trânsito em julgado e 

adote as providências necessárias visando o recolhimento das custas 

processuais, de acordo com as recomendações da CNGC/MT. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 27 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002467-38.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO COLOMBO (REQUERENTE)

ELSON CRISTOVAO ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002467-38.2017.8.11.0007 REQUERENTE: PAULO SERGIO COLOMBO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. A parte ré informa que 

efetuou o pagamento integral da condenação e a parte autora concorda 

com o valor depositado judicialmente, bem como informa a conta para 

transferência do valor, conforme consta na petição retro. Em cumprimento 

ao disposto no artigo 1º do Provimento nº 68/2018 do Conselho Nacional 

de Justiça, INTIME-SE a parte devedora para manifestar sobre o pedido de 

levantamento de depósito, em 02 dias. Em caso de concordância expressa 

ou tácita do devedor e observado o prazo previsto no artigo 1º, §1º do 

Provimento retro mencionado, EXPEÇA-SE alvará eletrônico de liberação 

do valor depositado judicialmente em favor do(a) advogado(a) da parte 

credora, DESDE QUE o(a) patrono(a) possua no instrumento de 

procuração poder expresso para receber. Caso contrário, intime-se a 

credora para proceder a devida regularização, em 05 (cinco) dias. 

Cientifique-se por qualquer meio de comunicação a parte credora acerca 

da presente decisão, nos termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. Após, 

arquive-se, observadas as formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 27 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001884-53.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE QUEIROZ THEODORO (REQUERENTE)

LUCAS BARELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001884-53.2017.8.11.0007 REQUERENTE: JAQUELINE QUEIROZ 

THEODORO REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. A parte ré 

informa que efetuou o pagamento integral da condenação e a parte autora 

concorda com o valor depositado judicialmente, bem como informa a conta 

para transferência do valor, conforme consta na petição retro. Em 

cumprimento ao disposto no artigo 1º do Provimento nº 68/2018 do 

Conselho Nacional de Justiça, INTIME-SE a parte devedora para manifestar 

sobre o pedido de levantamento de depósito, em 02 dias. Em caso de 

concordância expressa ou tácita do devedor e observado o prazo 

previsto no artigo 1º, §1º do Provimento retro mencionado, EXPEÇA-SE 

alvará eletrônico de liberação do valor depositado judicialmente em favor 

do(a) advogado(a) da parte credora, DESDE QUE o(a) patrono(a) possua 

no instrumento de procuração poder expresso para receber. Caso 

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

05 (cinco) dias. Cientifique-se por qualquer meio de comunicação a parte 

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

CNGC/MT. Após, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de setembro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-96.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VILANIA VIANA RODRIGUES (REQUERENTE)

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000161-96.2017.8.11.0007 REQUERENTE: VILANIA VIANA RODRIGUES 

REQUERIDO: CLARO S/A Vistos. A parte devedora informa que efetuou o 

pagamento integral da dívida e a parte credora requer o levantamento do 

valor depositado judicialmente, bem como requer a intimação do executado 

para pagar o valor remanescente, conforme consta no evento nº. 

15294151. Assim, INTIME-SE o executado para, em cinco dias, efetuar o 

pagamento do montante remanescendo do débito, indicado pelo credor no 

evento nº 15294151, bem como para manifestar sobre o pedido de 

levantamento de valor formulado pelo credor (Provimento nº 68/2018-CNJ). 

Em caso de anuência do executado, EXPEÇA-SE alvará eletrônico de 

liberação do valor depositado judicialmente em favor do advogado da parte 

credora, DESDE QUE o patrono possua no instrumento de procuração 

poder expresso para receber. Caso contrário, intime-se o credor para 

proceder a devida regularização, em cinco dias. Cientifique-se por 

qualquer meio de comunicação a parte credora acerca da presente 

decisão, nos termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001234-06.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA MARTA DE SOUSA SILVA (EXEQUENTE)

WILTON MACHADO (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001234-06.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: ZELIA MARTA DE SOUSA 

SILVA EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Efetuado o depósito pela parte devedora, a parte 

credora concorda com o valor depositado, bem como requer o 

levantamento (Id nº 15411204). Ante o exposto, JULGO EXTINTA A 

PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no artigo 924, II, do vigente Código de Processo Civil. Após o 

trânsito em julgado da sentença (Provimento nº 68/2018 do Conselho 

Nacional de Justiça), EXPEÇA-SE alvará eletrônico de liberação do valor 

depositado judicialmente em favor do(a) advogado(a) da parte credora, 

DESDE QUE o(a) patrono(a) possua no instrumento de procuração poder 

expresso para receber. Caso contrário, intime-se a credora para proceder 

a devida regularização, em 05 (cinco) dias. Cientifique-se por qualquer 

meio de comunicação a parte credora acerca da presente decisão, nos 

termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. Caso haja custas processuais 

pendentes de quitação, intime-se a parte sucumbente para pagamento, em 

cinco dias, procedendo-se de acordo com as disposições da CNGC/MT em 

caso de eventual inadimplemento. Por fim, certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, observadas as formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 27 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000582-52.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON DE SOUZA ARANTES (ADVOGADO(A))

LUCAS DA SILVA DONZELLI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXECUTADO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000582-52.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: LUCAS DA SILVA DONZELLI 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos. Efetuado 

o depósito pela parte devedora, a parte credora concorda com o valor 

depositado, bem como requer o levantamento (Id nº 14774438). Ante o 
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exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 924, II, do vigente 

Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado da sentença 

(Provimento nº 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça), EXPEÇA-SE 

alvará eletrônico de liberação do valor depositado judicialmente em favor 

do(a) advogado(a) da parte credora, DESDE QUE o(a) patrono(a) possua 

no instrumento de procuração poder expresso para receber. Caso 

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

05 (cinco) dias. Cientifique-se por qualquer meio de comunicação a parte 

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

CNGC/MT. Intimem-se. Por fim, certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, observadas as formalidades legais. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 27 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001799-67.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WANDELICE SILVEIRA PAES (EXEQUENTE)

LUIS AUGUSTO CUISSI (ADVOGADO(A))

ISABELLA TARSITANO ARMOA BELUCIO GAETANO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER (ADVOGADO(A))

ABRIL COMUNICACOES S.A. (EXECUTADO)

EDITORA CARAS SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001799-67.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: WANDELICE SILVEIRA PAES 

EXECUTADO: ABRIL COMUNICACOES S.A., EDITORA CARAS SA Vistos. 

Efetuado o depósito pela parte devedora, a parte credora concorda com o 

valor depositado, bem como requer o levantamento (Id nº 15432342). Ante 

o exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 924, II, do vigente 

Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado da sentença 

(Provimento nº 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça), EXPEÇA-SE 

alvará eletrônico de liberação do valor depositado judicialmente em favor 

do(a) advogado(a) da parte credora, DESDE QUE o(a) patrono(a) possua 

no instrumento de procuração poder expresso para receber. Caso 

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

05 (cinco) dias. Cientifique-se por qualquer meio de comunicação a parte 

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

CNGC/MT. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

considerando que não houve interposição de recurso, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Por fim, 

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

legais. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de setembro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002155-62.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO RODE (ADVOGADO(A))

JAMES ANTONIO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002155-62.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EXECUTADO: JAMES ANTONIO DE 

SOUZA Vistos. A parte devedora informa que efetuou o pagamento 

integral da dívida e a credora concorda com o valor depositado 

judicialmente, bem como informa a conta para transferência do valor, 

conforme consta no evento nº. 15494544. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 924, II, do vigente Código de Processo 

Civil. Após o trânsito em julgado da sentença, EXPEÇA-SE alvará de 

liberação do valor depositado judicialmente em favor do exequente. 

Intimem-se. Por fim, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

observadas as formalidades legais. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de 

setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003131-69.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI (ADVOGADO(A))

ODIRLEI CARLOS GONCALVES (EXEQUENTE)

REGINA DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003131-69.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: ODIRLEI CARLOS GONCALVES 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. Efetuado o depósito pela parte devedora, a parte credora 

concorda com o valor depositado, bem como requer o levantamento. Ante 

o exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 924, II, do vigente 

Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado da sentença 

(Provimento nº 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça), EXPEÇA-SE 

alvará eletrônico de liberação do valor depositado judicialmente em favor 

do(a) advogado(a) da parte credora, DESDE QUE o(a) patrono(a) possua 

no instrumento de procuração poder expresso para receber. Caso 

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

05 (cinco) dias. Cientifique-se por qualquer meio de comunicação a parte 

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

CNGC/MT. Por fim, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

observadas as formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 27 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002090-67.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCIO DO NASCIMENTO ALVES (EXEQUENTE)

LUIS AUGUSTO CUISSI (ADVOGADO(A))

REGINA DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCARD S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002090-67.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: ANTONIO MARCIO DO 

NASCIMENTO ALVES EXECUTADO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. 

Efetuado o depósito pela parte devedora, a parte credora concorda com o 

valor depositado, bem como requer o levantamento. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no artigo 924, II, do vigente Código de 

Processo Civil. Após o trânsito em julgado da sentença (Provimento nº 

68/2018 do Conselho Nacional de Justiça), EXPEÇA-SE alvará eletrônico 

de liberação do valor depositado judicialmente em favor do(a) advogado(a) 

da parte credora, DESDE QUE o(a) patrono(a) possua no instrumento de 

procuração poder expresso para receber. Caso contrário, intime-se a 

credora para proceder a devida regularização, em 05 (cinco) dias. 

Cientifique-se por qualquer meio de comunicação a parte credora acerca 

da presente decisão, nos termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. Por fim, 

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

legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de setembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010826-86.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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CAMILA RODRIGUES VICENTE (EXEQUENTE)

CARLOS EDUARDO FURIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE (ADVOGADO(A))

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010826-86.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: CAMILA RODRIGUES VICENTE 

EXECUTADO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Efetuado o depósito pela 

parte devedora, a parte credora concorda com o valor depositado, bem 

como requer o levantamento. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A 

PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no artigo 924, II, do vigente Código de Processo Civil. Após o 

trânsito em julgado da sentença (Provimento nº 68/2018 do Conselho 

Nacional de Justiça), EXPEÇA-SE alvará eletrônico de liberação do valor 

depositado judicialmente em favor do(a) advogado(a) da parte credora, 

DESDE QUE o(a) patrono(a) possua no instrumento de procuração poder 

expresso para receber. Caso contrário, intime-se a credora para proceder 

a devida regularização, em 05 (cinco) dias. Cientifique-se por qualquer 

meio de comunicação a parte credora acerca da presente decisão, nos 

termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. Caso haja custas processuais 

pendentes de quitação, intime-se a parte sucumbente para pagamento, em 

cinco dias, procedendo-se de acordo com as disposições da CNGC/MT em 

caso de eventual inadimplemento. Por fim, certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, observadas as formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 27 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

5ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 170533 Nr: 4276-46.2018.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leomar Luiz Nogueira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

Costa - OAB:MT/21075-O

 Processo n.º 4276-46.2018.811.0007

Código: 170533

5ª Vara

 VISTOS ETC.

Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, não vislumbro 

demonstradas quaisquer das causas aptas a ensejar a absolvição 

sumária do denunciado, a saber, (I) a existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato; (II) a existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; (III) que o 

fato narrado evidentemente não constitui crime; ou, (IV) extinta a 

punibilidade do agente (artigo 397 do Código de Processo Penal).

Analisando com acuidade os autos, entendo que restou demonstrada, em 

princípio, a materialidade do delito, bem como os indícios suficientes de 

autoria, aptos a autorizar a persecução penal para posterior análise 

exaustiva das questões suscitadas pela defesa, sob pena de 

prejulgamento.

Sobre o tema, o C. STJ já firmou o entendimento de que a motivação 

acerca das teses defensivas apresentadas por ocasião da resposta 

escrita deve ser sucinta, limitando-se à admissibilidade da acusação 

formulada pelo órgão ministerial, evitando-se, assim, o prejulgamento da 

demanda. Precedentes .

Por tais razões, a designação de audiência de instrução e julgamento é 

media que se impõe.

De outro norte e, não obstante a existência de prova da materialidade e de 

indícios suficientes de autoria, tenho que, a princípio, o denunciado não 

apresenta periculosidade concreta para a sociedade, de modo que, ao 

menos por ora, não há mais razões para manter o segregação preventiva 

do réu.

Isso porque, nada sinaliza que o indiciado queira furta-se à aplicação da 

lei penal ou que esteja colocando em risco a instrução por meio de 

ameaças a vítima ou testemunhas.

 Diante de tais ponderações, reconheço que, no momento, o réu faz jus as 

medidas cautelares diversas da prisão.

Ante ao exposto, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA em favor de 

LEOMAR LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS, já qualificado nos autos, SOB AS 

SEGUINTES CONDIÇÕES, nos termos do art. 319, do CPP:

a) Compareimento mensal em Juízo para justificar suas atividades e 

atualizar seu endereço, com base no art. 319, inciso I, do CPP;

 b) Proibição de acesso e frequência a bares, lanchonetes e festas em 

locais públicos, onde haja venda e ingestão de bebidas alcoólicas, na 

forma do art. 319, inciso II, do CPP;

c) Proibição de ausentar-se da comarca, enquanto perdurar a 

investigação e instrução processual, nos termos do art. 319, inciso IV, do 

CPP;

d) Comparecimento obrigatório a todos os atos processuais.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de outubro de 

2018 às 17:40 horas.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes para comparecerem 

na audiência designada, requisitando-as, se necessário.

CIÊNCIA ao Ministério Público e Vítima e à Defesa.

INTIMEM-SE.

Cumpra-se Expedindo o necessário.

Às providências.

Alta Floresta/MT, 26 de setembro de 2018.

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

Juiz de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002797-98.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JULLY FRANCIELE RUELIS (ADVOGADO(A))

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE (ADVOGADO(A))

AMARILDO JOSE LAGE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Intimação do Procurador da parte autora para ciência da data da perícia 

médica designada para o dia 03/10/2017 às 07h00min., no Hospital Cristo 

Redentor, sito na Rua F, 474, setor F, Alta Floresta/MT, com o médico 

perito Dr. Tavico Cesar Arendt.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001160-83.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ENEL GREEN POWER SALTO APIACAS S.A. (REQUERENTE)

ENEL GREEN POWER FAZENDA S.A (REQUERENTE)

ENEL GREEN POWER CABECA DE BOI S.A (REQUERENTE)

BIANCA BONEFF PAZOS (ADVOGADO(A))

CATARINA DE LIMA E SILVA BORZINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001160-83.2016.8.11.0007. 

REQUERENTE: ENEL GREEN POWER CABECA DE BOI S.A, ENEL GREEN 

POWER FAZENDA S.A, ENEL GREEN POWER SALTO APIACAS S.A. 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA Vistos. Proceda-se a 

devolução dos presentes autos à 1ª Vara desta Comarca, visto que não 

há a mencionada conexão entre este processo e o processo 

nº5514-08.2015.811.0007-Código 130685, eis que este juízo proferiu 

sentença nos autos de nº5514-08.2015.811.0007. Vejamos a 

jurisprudência: PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 

EMBARGOS DE TERCEIRO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONEXÃO NÃO VERIFICADA. ARTIGOS 

ANALISADOS: ART. 103 DO CPC. 1. Ação de embargos de terceiro em 

reclamação trabalhista, da qual foi extraído o presente conflito de 

competência, concluso ao Gabinete em 08.02.2013. 2. Discute-se a 

competência para julgamento dos embargos de terceiro em reclamação 
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trabalhista, considerando a suposta existência de conexão com ação 

execução de título extrajudicial promovida em face da reclamada. 3. A 

conexão (art. 103 do CPC) constitui uma regra de modificação da 

competência, fazendo com que as causas conexas sejam reunidas para 

obter julgamento conjunto, com o escopo de evitar decisões conflitantes. 

4. Por mais extensiva que seja a interpretação dada ao art. 103 do CPC, 

por esta Corte, não se exigindo a perfeita identidade dos elementos da 

ação – pedido e causa de pedir – para a configuração da conexão, faz-se 

necessário que, ao menos a causa de pedir, em uma de suas 

manifestações, seja igual nas duas ou mais ações. Na hipótese, não há 

essa identidade. 5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que 

não há conexão entre ações quando uma delas já foi julgada, nos termos 

da Súmula 235/STJ. 6. Conflito conhecido, para declarar a competência do 

JUÍZO FEDERAL DA 17A VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO. Vide a súmula 235 do STJ: “A conexão não determina a 

reunião dos processos, se um deles já foi julgado”. Assim, de acordo com 

a súmula 235 do STJ, DETERMINO a remessa dos presentes autos à 1ª 

Vara desta Comarca. Cumpra-se com urgência. Alta Floresta, 26 de 

setembro de 2018. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 113482 Nr: 2009-43.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Custodio & Cia Ltda ME, Leopoldo Luiz 

Custódio

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 788 da CNGC/MT, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca da certidão negativa de 

fls. 101 verso, bem como para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 98933 Nr: 366-21.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josaias Vieira de Santana, Terezinha Teles de 

Santana, Ismael da Silva Santana, Maria de Lourdes Alves Santana

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

- OAB:16.691-A/MT, Ricardo Arceu Peixoto Ferreira - 

OAB:16612/0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca do laudo de avaliação de 

fls. 187/189, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 103738 Nr: 5476-98.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriani de Fatima Patel, Alezandra Patel, Andrea Patel, 

Tatiane Patel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED Norte do Mato Grosso-Cooperativa de 

Trabalho Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Édilo Tenório Braga - 

OAB:14.070-MT, Elisabete Aparecida da Silveira Araújo da Silva - 

OAB:8341-MT, Elisangela Marcari - OAB:10.297-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Alves Pereira - 

OAB:3277-B/MT, José Osvaldo Leite Pereira - OAB:3.418-A/MT, Luiz 

Fernando Bressan Aranda - OAB:12089 A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerido 

para manifestação nos presentes autos acerca da petição de fls. 429 e 

verso, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 113407 Nr: 1941-93.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Rodrigues Castilho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A/MT, Renato Chagas Correia da Silva - 

OAB:5871-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca da certidão do Sr. Oficial 

de Justiça de fls. 102, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 110839 Nr: 6433-65.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Fidis S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oliveira Carrijo & Cia Ltda - ME, Jucelena 

Oliveira Carrijo, Morgana Oliveira Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:PR/39274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos, de conformidade com a decisão 

de fls. 96 e documentos de fls. 98/102, bem como para indicar bens do 

executado passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 134743 Nr: 185-78.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janilde Aparecida da Cruz

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

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

OAB:MT 13120-A

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

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca da 

impugnação à execução de fls. 156/162, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA nº 28/2018-DF

Considerando a comunicação encaminhada pelo Tabelião Substituto do 

Cartório de Registro Civil e Tabelionato de General Carneiro/MT, Sr. Marino 

Constantino Guimarães Júnior, que informou da necessidade de 

Prorrogação da Portaria nº 26/2018-DF, posto que, a Tabelião Interina Jany 

Oliveira Santos Estiglar ficará afastada das atividades pelo prazo total de 

30 dias; Considerando ainda decisão proferida à fl. 22, dos autos de 

Pedido de Providências nº 11347-11.2018.811.0004 (código 287181); 

Resolve: 1 – Prorrogar até o dia 18 de outubro de 2018, o prazo da 
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nomeação de Marino Constantino Guimarães Júnior, para responder pelas 

atribuições de Tabelião Substituo do Cartório de Registro Civil e 

Tabelionato de General Carneiro/MT, nomeado conforme Portaria nº 

26/2018-DF. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se à Corregedoria-Geral 

da Justiça do Estado de Mato Grosso. Barra do Garças, 27 de Setembro 

de 2018. DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ DIRETOR DO FORO

 PORTARIA nº 183/2018

 RESOLVE:

 EXONERAR a pedido, PAULA DANIELA SAUERESSIG DE OLIVEIRA, 

Matrícula nº 29401, do cargo de Assessora de Gabinete I - PDA-CNE-VII, 

do Gabinete do Juiz de Direito da 2ª Vara Cível desta Comarca, com 

efeitos a partir de 25.9.2018.

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

Barra do Garças, 26 de setembro de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 DF/mgs

PORTARIA nº 184/2018CONSIDERANDO pedido do Dr. Michell Lotfi Rocha 

da Silva, Juiz de Direito, Jurisdicionando a 2ª Vara Cível desta Comarca,     

RESOLVE:     Art. 1º - EXONERAR RONALDO MARTINS PINTO, Matrícula nº 

36763, do cargo em comissão de Assessor de Gabinete II - PDA-CNE-VIII, 

do Gabinete do Juiz de Direito da 1ª Vara Cível desta Comarca, com 

efeitos a partir da publicação da presente portaria.Art. 2º - NOMEAR 

RONALDO MARTINS PINTO, Matrícula nº 36763, portador do RG nº 

18680887 – SSP/MT., e CPF nº 028.458.411-83, para exercer, em 

comissão, o cargo de Assessor de Gabinete I - PDA-CNE-VII, do Gabinete 

do Juiz de Direito da 2ª Vara Cível desta Comarca, com efeitos a partir da 

assinatura do Termo de Posse e Exercício, que deverá ser editado e 

assinado após a publicação deste.Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se.Barra do Garças, 27 de setembro de 2018.DOUGLAS 

BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO       DF/mgstable

 PORTARIA nº 184/2018

CONSIDERANDO pedido do Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva, Juiz de Direito, 

Jurisdicionando a 2ª Vara Cível desta Comarca,

 RESOLVE:

 Art. 1º - EXONERAR RONALDO MARTINS PINTO, Matrícula nº 36763, do 

cargo em comissão de Assessor de Gabinete II - PDA-CNE-VIII, do 

Gabinete do Juiz de Direito da 1ª Vara Cível desta Comarca, com efeitos a 

partir da publicação da presente portaria.

Art. 2º - NOMEAR RONALDO MARTINS PINTO, Matrícula nº 36763, 

portador do RG nº 18680887 – SSP/MT., e CPF nº 028.458.411-83, para 

exercer, em comissão, o cargo de Assessor de Gabinete I - PDA-CNE-VII, 

do Gabinete do Juiz de Direito da 2ª Vara Cível desta Comarca, com 

efeitos a partir da assinatura do Termo de Posse e Exercício, que deverá 

ser editado e assinado após a publicação deste.

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

Barra do Garças, 27 de setembro de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 DF/mgs

PORTARIA nº 185/2018CONSIDERANDO pedido do Dr. Michell Lotfi Rocha 

da Silva, Juiz Titular da 1ª Vara Cível desta Comarca;     RESOLVE:     

NOMEAR MATEUS FELIPE CARVALHO DE ALCANTARA, portador do RG 

nº 3130707 – SSP/DF., e CPF nº 051.837.001-17, para exercer, em 

comissão, o cargo de Assessor de Gabinete II - PDA-CNE-VIII, do Gabinete 

do Juiz de Direito da 1ª Vara Cível desta Comarca, com efeitos a partir da 

assinatura do Termo de Posse e Exercício, que deverá ser editado e 

assinado após a publicação deste.Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se.Barra do Garças, 27 de setembro de 2018.DOUGLAS 

BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORODF/mgstable

 PORTARIA nº 185/2018

CONSIDERANDO pedido do Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva, Juiz Titular da 

1ª Vara Cível desta Comarca;

 RESOLVE:

 NOMEAR MATEUS FELIPE CARVALHO DE ALCANTARA, portador do RG 

nº 3130707 – SSP/DF., e CPF nº 051.837.001-17, para exercer, em 

comissão, o cargo de Assessor de Gabinete II - PDA-CNE-VIII, do Gabinete 

do Juiz de Direito da 1ª Vara Cível desta Comarca, com efeitos a partir da 

assinatura do Termo de Posse e Exercício, que deverá ser editado e 

assinado após a publicação deste.

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

Barra do Garças, 27 de setembro de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

DF/mgs

Sentença

PROCESSO:10583-98.2013.811.0004 (CÓD 176571) PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIAS 1. Trata-se de Pedido de Providências formulado pelo 

Oficial Registrador de Imóveis desta Comarca de Barra do Garças, que 

encaminhou a matrícula n° 49.314 – Livro 02, para averiguação, 

requerendo providências. 2. Informa o oficial registrador que as 

assinaturas que compõem a respectiva matrícula aparentam 

irregularidades na forma do documento demonstradas também nas 

assinaturas dos oficiais de registro, e, confrontadas com as assinaturas 

firmadas em matrículas análogas, apresentam discrepâncias. 3. Assevera 

que existe duplicidade numérica em relação à matrícula nº 49.314, sendo 

que uma protege imóvel rural localizado no município de Araguaiana, e a 

outra imóvel rural no município de Novo São Joaquim. 4. Em outra 

manifestação acostada às fls. 29/32, o registrador informa que existem 

também 03 matrículas de nº 45.451, e protege 03 (três) imóveis distintos, 

registradas na mesma data, com idênticos protocolos, e que as duas 

primeiras matrículas de nº 45.451, tratam-se de imóveis rurais, com área 

de 9.516,00ha, abertas em nome de SOCIEDADE IMOBILIÁRIA FAMA, que 

depois foram vendidas à pessoa de PAULO SIMONATO, enquanto que a 

terceira matrícula de n°45.541, trata-se de imóvel urbano, com área de 

450,00m² (quatrocentos e cinquenta metros quadrados), e foi aberta em 

nome E. L. ESTEVES – IMOBILIÁRIA, sendo restaurada por ordem judicial 

em 28 de outubro de 2011. 5. Acompanham as documentações 

necessárias para análise das matrículas. 6. Intimado, o Ministério Público 

manifestou-se (fl. 59/60), pelo bloqueio da matrícula n° 49.314, nos moldes 

do artigo 214, § 3°, da Lei n° 6.015/73, restando aos interessados que 

busquem pela via judicial adequada, a comprovação da propriedade do 

imóvel questionado. 7. Às fls. 85/89, tentou-se a intimação de todos os 

proprietários primitivos, atuais e, eventuais interessados para 

manifestarem-se no prazo legal, contudo, houve o decurso do prazo sem 

nenhuma resposta, conforme certidão de fl. 92. 8. Por fim, vieram os autos 

conclusos para decisão. É o relatório. 9. Em razão dos indícios relatados 

pelo Oficial Registrador às fls. 04/05, é necessária a análise de toda a 

cadeia dominial das matrículas, por conterem supostas irregularidades. 

Matrículas n° 49.314 (fls. 06 e 48) 10. Após analisar os autos, verifica-se 

que a matrícula n° 49.314 encontra-se em duplicidade, conforme se denota 

da informação encaminhada pela Serventia do 1° Ofício da Comarca de 

Barra do Garças, sendo que a primeira (fl. 06), se trata de imóvel rural, 

com área de 250,00ha, tendo como proprietário primitivo JAIME DOS 

SANTOS MELO, que teoricamente efetivou sua venda à JOANA DARK 

PEREIRA DA SILVA, por Escritura Pública supostamente lavrada no 

Cartório do 1º Ofício de Bom Jardim de Goiás/GO, sob às fls. 011vº, do 

Livro nº 105, datada de 22 de dezembro de 2005, prenotada através do 

protocolo 109.753, aberta em 06 de Janeiro de 2006. Consta ser originária 

da matrícula 48.975. 11. Atento às informações apresentadas pelo Oficial 

Respondente da serventia de Bom Jardim de Goiás às fls. 20/26 e, 83/84, 

verifica-se a discrepância quanto às partes registradas na matrícula, 

sendo que, a matrícula de n°49.341 aponta como vendedor JAIME DOS 

SANTOS MELO e como compradora JOANA DARK PEREIRA DA SILVA, ao 

passo que, quando das informações prestadas em ofício , trata-se de 

instrumento de compra em venda diverso do que consta registrado no 

R-01, pois, na EPCV existente na Serventia constam com vendedores 

SEBASTIÃO COSTA DA SILVA e sua esposa MARIANINHA SILVÉRIA 

SILVA, e compradores ILMAR MARTINS DE ALMEIDA e sua esposa 

ARIANE TEREZA DEVOTI ALMEIDA, e refere-se à imóvel pertencente 

àquele município. 12. Conforme fl. 07, o protocolo informado como utilizado 

para prenotar o título acima mencionado também não confere. 13. A 

matrícula informada como sendo sua origem (mat. nº 48.975) consta na 

lista de matrículas não localizadas na Serventia, quando da Correição 

realizada em 16/04/2007, conforme informou o registrador à fl. 04. 14. 

Quanto a segunda matrícula n° 49.314 apresentada em fls. 48, trata-se de 

imóvel rural, com área de 490,00ha, desmembrada da área maior de 

9.516,00ha, protegida pela matrícula nº 45.541. Foi aberta em 03 de 

Janeiro de 2005 em nome de PAULO SIMONATO, e posteriormente vendida 

a ELDER COSTA JACARANDÁ por meio da Escritura Pública de Compra e 

Venda lavrada no Cartório do 1° Ofício de Barra do Garças/MT, prenotada 

sob o protocolo 111.773. 15. Da análise dos documentos presentes nos 
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autos, observa-se, que apesar da EPCV e o protocolo informados nestas 

matrículas conferirem, conforme fls. 49/51 e 56, não consta averbado em 

nenhuma das matrículas nº 45.451 a venda e abertura desta matrícula 

49.314. Matrículas nº 45.541 (fls. 33/35) 16. Denota-se, que existem 03 

matrícula com o n° 45.451, e protegem imóveis distintos, tratando-se de 

dois imóveis rurais, com áreas similares (9.516,00ha), abertas com 

indicação do mesmo protocolo (nº 97.975), mesma data (20 de dezembro 

de 1999), bem como informação de que são originarias da transcrição de 

n° 9.308 – Livro 3-L, fls. 153, do Cartório de Registro de Imóveis de 

Cuiabá/MT. E um imóvel urbano, com área de 450,00m², aberta em 20 de 

dezembro de 1999. 17. Verifica-se, que as duas matrículas referentes aos 

imóveis rurais (fls. 33/34), foram abertas na mesma data, tendo os 

mesmos proprietários primitivos (SOCIEDADE IMOBILIÁRIA FAMA), e está 

registrado nos R-01 de ambas, uma Escritura Pública de Compra e Venda 

lavrada no Cartório do 1º Ofício de Aragarças/GO, no livro nº 063, fls. 

035/036, em 23 de dezembro de 1998. 18. A transcrição 9.308, que 

consta como sendo de onde originaram as matriculas em comento, não foi 

acostada aos autos para verificação da informação, pois, conforme está 

registrado foi transcrita no CRI de Cuiabá/MT. 19. Quanto ao protocolo nº 

97.975, no Livro da Serventia não existe prenotação efetivada neste 

número de ordem, estando totalmente em branco, conforme fl. 40. 20. 

Cópia das fls. 035/036, do Livro nº 063, do Cartório do 1º Ofício de 

Aragarças/GO foi juntada às fls. 73/77, e pelo que se observa, está de 

acordo com o que foi registrado nas matrículas. 21. Por fim, verifica-se 

que a terceira matrícula sob o n° 45.451, fl. 35, trata-se de matrícula 

restaurada por decisão proferida nos autos nº 9071-85.2010.811.0004, 

que tramitou na 4ª Vara Cível desta Comarca, e refere-se a um imóvel 

urbano, com área de 450,00m², locado sob o lote 4, da quadra 74, no 

Loteamento "Jardim Nova Barra do Garças", cidade de Barra do 

Garças/MT, registrado com originário da matrícula nº 1.489, estando 

devidamente averbada a sua abertura na origem. 22. Referida matrícula foi 

aberta em 20 de dezembro de 1999, de propriedade primitiva de E. L. 

ESTEVES – IMOBILIÁRIA, e conforme R-01, protocolo nº 97.966, 

registrou-se EPCV outorgada pelo proprietário acima indicado à pessoa de 

RAIMUNDO SILVA SUDRÉ, e em 20 de novembro de 2011, R-01, protocolo 

136.436, vendeu para a atual proprietária REJANE EVANGELISTA 

GALVÃO, conforme EPCV de fls. 71/72. 23. Da análise de sua cadeia 

dominial, reputo verossímeis as informações constantes na respectiva 

matrícula, conforme os documentos de fls. 35, 39, 40/47, que descrevem 

perfeitamente seu histórico de transferências por compra e venda, vez 

que, está averbada a sua abertura na origem, os protocolos informados e 

EPCV conferem, bem como já ter sido analisada pelo Juízo Cível, que 

determinou a sua restauração. 24. Por todas as informações narradas, é 

possível verificar a ocorrência de atos fraudulentos quanto às duas 

matrículas nº 45.451 (imóveis rurais), pois foram abertas com o mesmo 

número, mesma área, mesma data e protocolo, bem como às 02 (duas) 

matrículas de nº 49.314, vez que, àquela aberta com área de 250,00ha (fl. 

06), além do registro do R-01 não ser real, o protocolo não confere e, a 

sua suposta origem não se encontra na Serventia. A segunda, aberta com 

área de 490,00ha (fl. 48), para a sua existência deveria estar averbada a 

sua abertura em uma das duas matrículas nº 45.541, é o que não existe. 

25. Portanto, com estas constatações, serão necessárias providências 

que dizem respeito ao cancelamento, retificação, suprimento e 

averbações, sejam pela existência de duplicidades, sejam pelas 

inconsistências em suas respectivas cadeias dominiais, logo, deve ter a 

sua pretensão reconhecida em contencioso judicial perante o juízo cível 

competente. 26. Cumpre salientar que a Direção do Foro é incompetente 

p a r a  p r o c e s s a r  e  j u l g a r  o s  p e d i d o s  d e 

cancelamento/anulação/retificação/suprimento dos registros públicos, o 

que compete aos Juízes de Direito e Substitutos, nos termos do art. 51, 

inciso VI, do COJE. 27. No mesmo sentido é o artigo 292 da CNGC, que 

assim disciplina: "Os pedidos de restauração, suprimento, retificação, 

nulidade e cancelamento de registros públicos tramitarão perante os 

respectivos Juízos Cíveis, na forma do artigo 51, incisos VI, do COJE/MT. " 

28. Tendo em vista essas considerações, conclui-se que compete ao 

Juízo Cível ,  e não ao Juízo Diretor do Foro,  o 

cancelamento/suprimento/anulação/retificação dos atos notariais e 

registrais. 29. Contudo, cabe à Diretoria do Foro a aplicação da medida 

acautelatória, até que as irregularidades possam ser sandas na esfera 

judicial, objetivando evitar prejuízos de difícil ou impossível reparação a 

terceiros de boa-fé, restando aos interessados que busquem pela via 

judicial adequada, a comprovação da propriedade e regularidade dos 

imóveis em questão. Dispositivo 30. Posto isto, com fulcro no art. 51, inciso 

VI, do COJE, e artigo 292, da CNGCE, declaro a incompetência absoluta 

desta Diretoria do Foro para cancelamento, retificação, suprimento e 

restauração de Registros Públicos, conforme acima fundamentado. 31. 

Conquanto, no uso do poder geral de cautela, e em respeito aos Princípios 

da Continuidade, Unitariedade matricial e, Segurança Jurídica dos 

Registros Públicos, determino o bloqueio das 02 (duas) matrículas nº 

45.541 (fls. 33/34), com áreas rurais similares de 9.516,00ha, bem como 

as 02 (duas) matrículas de nº 49.314 (fls. 06 e 48), com área de 250,00ha 

e, 490,00ha, o que faço a título de juízo de segurança. 32. Ademais, 

declaro regular a matrícula nº 45.541 (fl. 35), com área de 450,00m². 33. 

Expeça-se mandado ao Cartório do 1° Ofício de Barra do Garças, para 

conhecimento e proceder às averbações na matrículas acima bloqueadas. 

34. Publique-se a decisão no DJE. 35. Decorrido o prazo recursal, 

arquive-se. DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO

PROCESSO:11050-43.2014.811.0004 (CÓD 191024) PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIAS 1. Trata-se de Pedido de Providências formulado pelo 

Oficial Registrador de Imóveis desta Comarca de Barra do Garças, que 

encaminhou a matrícula n° 38.381, para averiguação, requerendo 

providências. 2. Informa o oficial registrador que ao fazer correição 

interna, verificou-se que a matrícula n° 38.381, não possui arquivado na 

serventia a Escritura Pública de Compra e Venda apontada no R-01, com 

protocolo de n° 79.052. 3. Relata que posteriormente, ao analisar a cadeia 

dominial da matrícula supracitada, deparou-se com uma disparidade 

referente à superfície do imóvel, no qual a transcrição anterior de n° 

10.741, possui área de 1.808ha, enquanto a matrícula n° 38.381, protege 

uma área de 9.608,00ha, sendo que, constata-se que escreveram um 9 

(nove) sobre o número 1 (um), o que faz parecer estar correta a abertura 

da matrícula em questão. 4. Com a inicial vieram os documentos (fls. 

06/12). 5. Após serem solicitados, foram juntados diversos documentos 

(fls. 20/21, 24/27, 36, 46/47), referentes ao arquivo de conhecimento da 

matrícula. 6. Às fls. 38/40, consta que todos os proprietários atuais e 

primitivos foram devidamente intimados, contudo, não houve qualquer 

manifestação, conforme certidão de fl. 38. 7. Intimado, o Ministério Público 

manifestou-se (fl. 52) pelo bloqueio da matrícula n° 38.381 e da 

transcrição anterior n° 10.741, nos moldes do artigo 214, § 3°, da Lei n° 

6.015/73, restando aos interessados que busquem pela via judicial 

adequada, a comprovação da propriedade do imóvel questionado. 8. Por 

fim, vieram os autos conclusos para decisão. É o relatório. 9. Em razão 

dos indícios relatados pelo Oficial Registrador às fls. 04/05, é necessária a 

análise de toda a cadeia dominial das matrículas, por conterem supostas 

irregularidades. Matrícula n° 38.381 (fls. 10/11) 10. A matrícula n° 38.381 

refere-se a uma área de terras pastais e lavradias situada no Município de 

Novo São Joaquim/MT, Comarca de Barra do Garças/MT, com área de 

9.608,00ha, no lugar denominado "Telles", aberta em 22 de abril de 1992, 

sendo proveniente da transcrição n° 10.741 (fls. 06/07), que o registro de 

um Título Definitivo de Propriedade expedido pelo Poder Público. 11. A 

Escritura Pública de Compra e Venda referente ao registro R-01, existe no 

respectivo Livro do Cartório do Registro Civil de Araguaiana/MT, e 

apresenta o nome dos adquirentes em conformidade com os descritos na 

matrícula (fls. 20/21). Quanto aos protocolos de n° 79.052 (fl. 12), e n° 

79.692 (fl. 13), referentes ao R-01 e R-02, respectivamente, os nomes dos 

apresentantes conferem com os dos adquirentes da área. 12. Ao que tudo 

indica, a matrícula n° 38.381 com área de 9.608,00ha, se encontra com 

sua cadeia dominial supostamente regular. Entretanto, é importante 

observar que esta não poderia ter sido aberta com a referida área, visto 

que, na confecção da transcrição anterior de n° 10.741, há uma 

irregularidade pois, de acordo com informação prestada pelo INTERMAT às 

fls. 42/45, possui área superior ao que indica o Título Definitivo expedido 

pelo Estado, em favor de ANARDINO TELLA DO NASCIMENTO, que retrata 

área de 1.808,00ha, situação que, impede a abertura da matrícula n° 

38.381, por se tratar de área indisponível. Transcrição n° 10.741 (fls. 

06/07) 13. A transcrição n° 10.741 refere-se a um título definitivo de lote 

de terras, situados neste Município e Comarca, com área de 9.808ha, no 

lugar denominado "Fazenda Telles", de propriedade primitiva de 

ANARDINO TELLA DO NASCIMENTO e de JOVENA TELLES DO 

NASCIMENTO. Nela consta averbação de venda para a matrícula n° 

38.381. 14. Portanto, conclui-se que a matrícula de n° 38.381, com área de 

9.608,00ha, e a transcrição de n° 10.741, com área de 9.808ha, 

apresentam irregularidades quanto a sua abertura e a área transferida, 

posto que, a área documental não corresponde com a realidade, o que 

pode eventualmente culminar em cancelamento/anulação/retificação dos 
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Registros, porém, não compete à direção do Foro fazê-lo. 15. Contudo, 

cabe à Diretoria do Foro a aplicação da medida acautelatória, até que as 

irregularidades possam ser sandas na esfera judicial, objetivando evitar 

prejuízos de difícil ou impossível reparação a terceiros de boa-fé. 

Dispositivo 16. Posto isto, com fulcro no art. 51, inciso VI, do COJE e artigo 

292 da CNGC, declaro a incompetência absoluta desta Diretoria do Foro 

para cancelamento, retificação, suprimento e restauração de Registros 

Públicos, conforme acima fundamentado. 17. Contudo, no uso do poder 

geral de cautela, e em respeito aos Princípios da Continuidade, Legalidade 

e Segurança Jurídica dos Registros Públicos, determino o bloqueio da 

matrícula de n° 38.381, com área de 9.608,00ha, bem como da transcrição 

de n° 10.741, com área de 9.808ha, o que faço a título de juízo de 

segurança. 18. Expeça-se mandado ao Cartório do 1° Ofício de Barra do 

Garças, para proceder à averbação de bloqueio na matrícula de n° 38.381, 

e na transcrição de n° 10.741, com área de 9.808ha. 19. Publique-se a 

decisão no DJE. 20. Decorrido o prazo recursal, arquive-se. DOUGLAS 

BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 273412 Nr: 3212-10.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marsal Rocha de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gessyka de Souza Rondon 

Rocha - OAB:MT 11.731

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 DECISÃO

Vistos, etc.

1. Remeta-se, via malote digital, à Terceira Câmara de Direito Privado – 

Gabinete Des. Dirceu dos Santos, as anexas informações.

2. Traslade cópia (das informações) para os autos do feito em apreço.

Barra do Garças-MT, 26/09/2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Barra do Garças-MT, 26/09/2018.

Ofício nº 023/2018/GAB.

Ref.: 81120183576691 – Terceira Câmara de Direito Privado - Gabinete 

Des. Dirceu dos Santos

Insigne Presidente da Terceira Câmara de Direito Privado

Tendo em vista o manejo do Agravo de Instrumento nº 

1 0 0 8 8 1 1 - 2 2 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 0  ( P r o c e s s o  d e  o r i g e m 

3212-10.2018.811.0004), figurando como Agravante Banco do Brasil S.A. 

e Agravado Marsal Rocha de Souza, cumpre-me prestar-lhe as 

informações doravante transcritas.

Mister ressaltar que o agravante comprovou o cumprimento da obrigação 

de fazer nos termos da liminar deferida, conforme fls. 109/111v, além de 

ter cumprido a obrigação disposta no art. 1.018, §2º do CPC.

Ademais, é de conhecimento de Vossa Excelência o inteiro teor da 

referida decisão, de tal sorte que este magistrado entende não haverem 

mais informações relevantes merecedoras de destaque neste instrumento.

Eis as considerações que julgo aptas ao caso em apreciação e estando 

disponível para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem 

necessários, subscrevo-me mui, aproveitando o ensejo para prestar 

minhas homenagens ao douto Magistrado.

Cordialmente,

Fernando da Fonsêca Melo

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 284770 Nr: 9945-89.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Antonio Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA CONTACT LTDA, Luiz Alberto 

Sampaio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) 

advogado(a)Aridaque Luís Neto, para que devolva os autos acima 

epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos 

mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 250560 Nr: 6627-35.2017.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCO ROGERIO MURANAKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos e proceda a 

intimaçaõ da parte autora para que se manifeste acerca do documento 

juntado nos autos em fls. 109, no prazo de 15 dias, considerando que o 

mesmo se refere ao despacho do dia 20/04/2018 em reposta à consulta 

do Infojud.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 249148 Nr: 5636-59.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Benedito da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão de veículo, movida pelas 

partes supramencionadas.

2. Verifica-se que a parte requerida foi devidamente citada e apresentou 

defesa às fls.39/41.

3. Em cumprimento da decisão de fls.30/31, foi procedida a busca e 

apreensão do veículo objeto da demanda, conforme se vê através 

documento encartado à fl.68.

4. A parte autora impugnou a contestação às fls.75/78, opondo-se ao 

pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e, no mérito, 

reiterando os pedidos iniciais.

5. É O RELATO. DECIDO.

6. No que concerne a impugnação da gratuidade da justiça suplicada pelo 

requerido, verifica-se que o autor não apresentou nenhum documento que 

corroborasse com as referidas arguições. Ainda, vale ressaltar que o 

demandado é assistido pela Defensoria Pública Estadual no presente feito, 

situação que presume sua insuficiência de recursos financeiros para 

arcar com as despesas processuais.

7. Posto isto, afasto a referida preliminar e, via de consequência, DEFIRO 

os benefícios da gratuidade da justiça em favor do requerido, com 

fundamento no art.99, do CPC.

8. Ainda, ante a ausência de irregularidade processual, DOU O FEITO POR 

SANEADO.

9. Considerando a desnecessidade de produção de outras provas, 

INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão para, querendo, 
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manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, sob pena de preclusão.

 10. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 274622 Nr: 3852-13.2018.811.0004

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Disal Administradora de Consórcio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Azevedo Gomes - 

OAB:MT 17.996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edemilson Koji Motoda - 

OAB:SP 231.747

 Vistos.

1. Ao analisar os autos infere-se que foi concedida a liminar para atribuir o 

efeito suspensivo ao agravo de instrumento, bem como revogou o 

afastamento da mora do agravado, além de que vedou a consignação 

judicial dos pagamentos (fls. 84/86) e, não a suspensão do processo, 

motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de fl. 91.

2. Não havendo preliminares arguidas e nem vícios processuais a serem 

sanados de ofício, DOU O FEITO POR SANEADO.

3. INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

4. ATENTE-SE ao cadastro dos advogados junto ao sistema informatizado 

Apolo.

5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 176616 Nr: 10650-63.2013.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias Arrais Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Combrasil - Cia Brasil Central Comércio e 

Industria, Maria Cláudia da Silva, Raquel Lopes da Cunha

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O

 Nos temros do despacho retro, impulsiono os autos e procedo a intimação 

do requerido para apresentar alegações finais no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 248611 Nr: 5291-93.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andrea Oliveira Lima, Luanna Jhyadoman Lima da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilvan da Silva Maia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- SUSPENSÃO

 Nos termos do Art. 1.238 da CNGC, abaixo transcrito, impulsiono os 

presentes autos e procedo a suspensão dos mesmos, no prazo requerido 

pelo autor.

 Parágrafo único. Concedida a suspensão do processo e decorrido o 

prazo, intimar a parte a praticar as diligências necessárias (dar andamento 

ao feito), em 05 (cinco) dias. Decorridos 35 (trinta e cinco) dias da 

intimação, sem manifestação, intimar a parte interessada pessoalmente 

para, em 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena de extinção”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 278470 Nr: 6318-77.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gleiberson Campos Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Balduino dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumprido o ato deprecado, DEVOLVA-SE à Comarca de origem.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 267967 Nr: 17983-27.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REFLORESTADORA VALE DO ARAGUAIA 

LTDA, Emerson Luiz da Costa, Rose Leno Silva de Freitas, Karina da Silva 

Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579, Henrique Fagundes Marques - OAB:MT 17.113

 Vistos.

1. Analisando os autos, verifica-se que a inicial na forma proposta 

apresenta irregularidades sanáveis, no que concerne ao cálculo aportado 

às fls.13/18 e a cópia reprográfica do título de crédito objeto da execução 

juntada às fls.22/32.

2. Diante disso, determino a INTIMAÇÃO do exequente, pelo prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de que apresente aos autos o demonstrativo do débito 

de forma discriminada, observando-se os requisitos contidos no art.798, I, 

“b”, do CPC, em especial quanto ao índice de correção monetária adotado 

e os termos inicial e final de incidência de correção monetária e da taxa de 

juros utilizados. No mesmo prazo, deverá o credor colacionar ao feito a via 

original do título de crédito objeto da execução (Cédula de Crédito 

Comercial nº 40/03558-1), sob pena de extinção, consoante disposto no 

art.801, do CPC.

3. Ainda, DEFIRO o pedido de citação dos executados Reflorestadora Vale 

do Araguaia Ltda e Rose Leno Silva de Freitas, por meio de Oficial de 

Justiça, com fundamento no art.249, do CPC.

4. Por fim, postergo a análise do pedido de expedição de mandado de 

penhora e avaliação do bem móvel indicado à fl.82, para momento ulterior 

ao cumprimento das determinações contidas no item “2” desta decisão.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 277988 Nr: 6032-02.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundação dos Economiarios Federais - FUNCEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erivaldo de Oliveira Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Fernando Brum dos 

Santos - OAB:GO 10.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 158978 Nr: 11760-68.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jurema Auxiliadora Senhorano Lopes, Luciano Lopes 

Fleck

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de CASEMIRO ALVAREZ FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431, PEDRO VINICIUS PETRAFEZA - OAB:86.850

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO PEREIRA - 
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OAB:OAB/PR Nº 15728, MARCIONE PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:17536, PEDRO VINICIUS VICENTIN PETRAFEZA - OAB:86850

 Considerando que a Sra. Neuza Correa Pinto não estava cadastrada nos 

autos, certifico e dou fé que procedi o cadastramento da mesma e do seu 

procurador, intimando-od via DJE acerca da decisão abaixo transcrita: 

"Vistos.

1. Verifica-se que às fls.261/262 houve avaliação de uma área de terras 

pertencente ao executado, totalizando uma superfície de 3.388,3026 

hectares, formada pelas matriculas nº1.234, nº1.235, nº22.570, nº25.746 

e nº26.339, denominada de Fazenda Barigajau, localizada no Município de 

General Carneiro-MT.

2. Em decorrência de impugnação do laudo de avaliação supracitado, 

restou deferida nova avaliação pericial da área rural, cujo documento 

confeccionado pelo expert foi colacionado ao feito às fls.354/360.

3. Ainda, constata-se manifestação formulada às fls.304/306 pela Srª. 

Neuza Correa Pinto, informando acerca da existência de união estável 

havida com o de cujus Casemiro Alvarez Filho e requerendo o resguardo 

de sua meação quanto ao imóvel objeto da presente execução.

4. Diante disso, a fim de evitar arguição de nulidade, DETERMINO a 

INTIMAÇÃO da meeira Neuza Correa Pinto, via DJE, pelo prazo de 10 (dez) 

dias, para que se manifeste acerca da avaliação pericial de fls. 354/360, 

bem como sobre o seu direito de preferência na arrematação do imóvel, 

nos termos do art.843, §1º, do CPC, sob pena de preclusão. No mesmo 

prazo, DETERMINO que regularize sua representação processual quanto a 

apresentação de procuração de advogado, nos termos do art.76, §1º, III, 

do CPC.

5. Após, verificada a inexistência de interesse do exercício do direito de 

preferência na arrematação do bem por parte da meeira Neuza Correa 

Pinto, INTIME-SE o executado, via DJE, pelo prazo de 10 (dez) dias, para 

manifestação sobre o pedido de adjudicação do imóvel penhorado 

(fls.415/420 e fls.439/444), nos termos do art.876, §1º, I, do CPC, sob 

pena de preclusão.

6. Após, voltem-me conclusos para fins de homologação do laudo de 

avaliação pericial de fls.354/360.

7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 205362 Nr: 6800-30.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto de Molas Truck Ltda, Claudio Márcio 

Vieira Chagas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cihndy Kelly Bianquini - 

OAB:MT 20.250-O

 Nos termos da CNGC, impulsiono os autos e procedo a intimação da parte 

autora para se manifestar nos autos no prazo de 05 dias acerca da 

petição de fls. 75 do requerido, a qual solicitou designação de audiência 

de conciliação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 161649 Nr: 2555-78.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bolivar Rezende Lisboa - EPP, Bolivar Rezende 

Lisboa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Corbucci - OAB:MT 

15.002-B

 Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação das partes para se manifestarem nos autos no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 84595 Nr: 7760-30.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Shark Automotive Distribuidora de Peças Ltda - 

71.724.512/0020-01

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleuber José Oliveira - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Enimar Pizzatto - OAB:PR-15.818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Oliveira de 

Paula - OAB:13.183/MT, Natalie Cipriano Toledo - OAB:13074/MT, 

Thyago Monteiro de Oliveira - OAB:13.429 - MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, acerca da certidão do oficial 

de justiça a seguir transcrita : CERTIFICO E DOU FÉ que em cumprimento 

ao determinado no mandado de penhora, avaliação e intimação, carga 

179475, mesmo realizando as diligencias necessárias, NÃO FOI POSSIVEL 

A PENHORA e consequentemente os demais atos em virtude de não 

conseguir localizar os bens indicados às fls. 148. Vale esclarecer que, 

segundo informações do próprio requerido, o veículo GM/S10, foi furtado 

na cidade de Aragarças-GO, e as Motocicletas foram vendidas e quem 

comprou passou há terceiros que já passaram para outras pessoas, não 

sabendo precisar o atual proprietário e nem mesmo o endereço. Diante do 

exposto, devolvo o mandado. Duzelina Bento da Cruz, _______________ 

Oficial de Justiça – Mat. 1199."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 277842 Nr: 5970-59.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emerson Luiz da Costa, Karina da Silva Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14.258-A

 Vistos.

1. INTIME-SE o embargante sobre a defesa apresentada às fls.21/22, pelo 

prazo de 15 (quinze) dias, consoante disposto no art. 351, do CPC.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 173350 Nr: 6530-74.2013.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Egidia Pereira de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Priscila Mayara de 

Andrade Cruvinel, Ronaldo Aparecido Dutra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876, Sidney Rodrigues de Lima - OAB:MT 16.653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638, Nilson Marcos Adorno Santos - OAB:18.487 -MT

 VISTOS.

1. Tendo em vista que o Requerido KRISLIAN LAYSON DE OLIVEIRA, 

embora citado (fls. 180), não apresentou contestação (fls. 188), DECRETO 

A SUA REVELIA.

2. Diante da certidão de fls. 45, percebe-se que a Requerida E.L.ESTEVES 

IMOBILIÁRIA ainda não foi devidamente citada, portanto, INTIME-SE a parte 

Autora para que se manifeste acerca da certidão de fls. 45, bem como 

promova a citação da Requerida no prazo de 15 (quinze) dias.

3. CERTIFIQUE-SE, Sra. Gestora, acerca do integral cumprimento das 

determinações de fls. 34.

4. Após, voltem-me concluso para ulterior deliberação.

5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 88401 Nr: 2318-49.2009.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basília Gomes da Silva
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Grupo J. Valle, Kwong Chun Cheung

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - OAB:MT 

7.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luizmar Barbosa Vieira - 

OAB:13.059, ONEDSON CARVALHO DA SILVA P469/99 - OAB:7.136-B, 

RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:OAB/MT 7222B

 14.Diante do exposto, NOMEIO como perito médico, o Dr. JOSÉ LUIZ 

LAURO – CRM -1537/MT, podendo ser encontrado na Rua Independência, 

nº. 665, centro, nesta cidade de Barra do Garças/MT, o qual servirá 

e s c r u p u l o s a m e n t e  e  i n d e p e n d e n t e m e n t e  d e 

compromisso.15.Considerando a inexistência de tabela específica no 

Conselho Federal de Medicina e Associação Médica Brasileira, nos termos 

do art. 3º do Provimento 68/2008, FIXO os honorários médicos periciais em 

R$ 1.000,00 (mil reais), com base no art. 6º, caput, da Resolução nº 

127/2011 do Conselho Nacional de Justiça.16.Poderá haver o 

adiantamento de despesas iniciais do perito, no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), caso demonstre, comprovadamente, a necessidade de 

tal adiantamento para a satisfação das despesas decorrentes do encargo 

recebido, nos termos do art. 7º, da Resolução nº. 127/2011 do Conselho 

Nacional de Justiça.17.INTIMEM-SE as partes, para apresentação de 

quesitos e, eventual, indicação de assistentes técnicos, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de preclusão. Saliento, entretanto, que a parte 

Autora apresentou quesitos às fls. 274 e a Requerida às fls. 

279.18.INTIME-SE pessoalmente o médico da nomeação, 

independentemente de compromisso legal, nos termos do art. 466, do 

CPC/2015, bem como, para realizar a perícia e apresentar laudo em 30 

(trinta) dias, contados da juntada da intimação, informando ao juízo a data 

agendada para o ato com antecedência mínima de 05 (cinco) dias. Conste 

no mandado as advertências dos arts. 4º e 5º do Provimento nº 68/08 

CGJ-MT.19.Apresentado o laudo pericial, sem necessidade de conclusão 

dos autos, DÊ-SE VISTAS às partes para que se manifestem e requeiram 

o que entenderem cabível, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

concordância tácita, EXPEDINDO-SE, em seguida, a certidão em favor do 

perito médico (parágrafo único, art. 3º, Provimento 68/08 CGJ-MT).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 190261 Nr: 10488-34.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tiago Cardoso da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso Maia Ltda, Nobre Seguradora do 

Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Emília Gonçalves de 

Rueda - OAB:PE 23.748, MAYRA ESMERALDA BRANDAO DE SA - 

OAB:13749, Murilo Barros da Silva Freire - OAB:MT 8.942

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento PARA O DIA 27 DE 

NOVEMBRO DE 2018, ÀS 14h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO), 

devendo a parte apresentar rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de preclusão (art.357, §4º, CPC/2015). 10.CABE AO 

ADVOGADO DA PARTE INFORMAR OU INTIMAR A TESTEMUNHA POR ELE 

ARROLADA DO DIA, DA HORA E DO LOCAL DA AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

a qual deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo 

menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, §1º, CPC/2015), 

DISPENSANDO-SE A INTIMAÇÃO DO JUÍZO. A inércia na realização da 

intimação a que se refere importa desistência da inquirição da testemunha 

(art. 455, § 3º, CPC/2015).11.A parte pode comprometer-se a levar a 

testemunha à audiência, independentemente da intimação acima aludida, 

presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu 

de sua inquirição (art. 455, §2º, CPC/2015).12.Expeça-se o necessário. 

13.Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 284770 Nr: 9945-89.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Antonio Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA CONTACT LTDA, Luiz Alberto 

Sampaio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252

 VISTOS.

1. CERTIFIQUE-SE Senhora Gestora acerca da tempestividade dos 

Embargos Declaratórios de fls. 256/260.

 2. Sendo tempestivos, RECEBO os Embargos de Declaração, e 

DETERMINO a intimação da parte contrária para se manifestar a respeito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista a possibilidade de efeitos 

infringentes, com fundamento no art. 1.023, §2º, CPC/2015.

3. Decorrido o prazo, com ou sem resposta, certifique-se e voltem-me 

conclusos para análise dos Embargos.

4. Ademais, tendo em vista que os documentos de fls. 201/219 foram 

juntados de forma equivocada no “primeiro volume” deste feito, 

DETERMINO o imediato DESENTRANHAMENTO e JUNTADA ao final do “ 

segundo volume”, RENUMERANDO-SE os autos, a partir das fls. 261.

5. Por fim, em que pese as informações acerca da interposição de Agravo 

de Instrumento, consta dos autos que o citado recurso teve indeferido o 

pedido liminar (fls. 261/263).

6. Por tais razões, MANTENHO a decisão objurgada (fls. 250/252), por 

seus próprios fundamentos.

7. CUMPRA-SE, integralmente, as determinações de fls. 250/252.

8. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 259056 Nr: 12209-16.2017.811.0004

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wmarley Lopes Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelo Aschidamini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista a entrada em vigor do CPC/15 que revogou o art. 7º da 

Lei 1.060/50, DETERMINO o desentranhamento da 04/07 para ser 

analisada a petição de impugnação de assistência judiciária nos autos 

principais, com código: 178270.

2.Após, ARQUIVEM-SE os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 278555 Nr: 6374-13.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Vavassori Filho, Yaeko Vavassori, Ana 

Rita Rippi Capellano, Embra - Empreendimentos Brasileiros Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

1.DEFIRO o pedido de citação por Carta Precatória de fls. 156/157, haja 

vista que restou infrutíferas as tentativas de citação por correio conforme 

fls. 147/149.

2.CITE-SE os requeridos, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-A 

para audiência de conciliação/mediação que REDESIGNO PARA O DIA 18 

DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 12:45 (HORÁRIO DE MATO GROSSO), visto 

que não terá tempo hábil para cumprimento da citação dos requeridos.

3.Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos dos § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

4.Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, 

a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

5. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 283963 Nr: 9443-53.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: David Lincoln de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Chapadense Çtda, Domiciano 

Alves Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLEY MARIA SILVA CAMPOS - 

OAB:9106-E/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.1.No que tange ao pedido de gratuidade da justiça postulado pela 

parte, cumpre esclarecer que os benefícios da assistência judiciária não 

podem e nem devem ser deferidos ante o simples pedido formulado pela 

parte requerente.2.A matéria é alvo de disciplina no art. 5º, LXXIV, da 

Constituição Federal, que taxativamente diz: “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que COMPROVAREM 

insuficiência de recursos”.3.Independente do texto trazido no art. 98 e ss. 

do CPC/2015, antes se impõe a regra constitucional que por si só 

determina a comprovação, de modo que não se pode admitir um pedido 

fundado em uma afirmação sem qualquer prova nos autos.4.E mesmo 

assim, seguindo o posicionamento amplamente majoritário da doutrina e 

jurisprudência, entende-se categoricamente que o art. 99, §3º do 

CPC/2015, ao dizer que “Presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, não deve ser 

aplicado de forma absoluta e irrestrita, merecendo assim ser alvo de 

interpretação sistemática e teleológica, para que em situações 

excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do 

direito.5.Nesse sentido vejamos a jurisprudência:“ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE - CRITÉRIO OBJETIVO 

FIXADO PELO MAGISTRADO - DECISÃO MANTIDA. Incumbe ao juiz no uso 

de suas atribuições administrativas, fixar parâmetros para a concessão 

dos benefícios da justiça gratuita, com o fim de evitar a sua utilização 

inadequada e abusiva, por quem em verdade não necessita. Ausente a 

prova da pobreza, correto se assevera o indeferimento da gratuidade. 

(TJMT - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 77557/2010 - Desembargador 

Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA; Data do Julgamento: 

10/11/2010).” (g.n.)6. PROCEDA ao recolhimento das custas judiciais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme determina a CNGC - Foro Judicial, Cap. 2, Seção 14, itens 2.14.1 

e seguintes e art. 290, do CPC/2015.7. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262254 Nr: 14403-86.2017.811.0004

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Veroldo Ferreira Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tarcisio Maia de Paula, Tarciano Maia de Paula, 

Leonice Maia Abreu de Paula, Bruno Pereira Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER GEORGE RAMALHO 

LIMA - OAB:18.256

 Vistos.

1. Considerando que as partes são capazes e estão devidamente 

representadas nos autos, HOMOLOGO O ACORDO CELEBRADO às fls. 

84/86, para que produza seus efeitos legais, e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, III, b, CPC/2015.

2. Custas e honorários conforme acordado.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 286250 Nr: 10784-17.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Dores Santos de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tarcisio Maia de Paula, Tarciano Maia de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035, Marcelo Farias Santos de Almeida - OAB:MT 

15.250-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Walter George Ramalho 

Lima - OAB:18.256

 VISTOS.

1. Trata-se de ação de cumprimento de sentença c/c com indenização de 

danos materiais, morais e lucros cessantes. Antes da analise inicial, foi 

constatada a impossibilidade de prosseguimento de ambas as ações, uma 

vez que cumprimento de sentença e danos morais tem ritos diferentes, 

impossibilitando a utilização do art.327, III, CPC. Devendo ser propostas 

ações autônomas.

 2. Deste modo, RECEBO como AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

não obstante, poderá a parte requerente adentrar com ação de danos 

morais separadamente.

3.INTIME-SE a parte requerente, para RETIFICAR o valor da causa, uma 

vez que fora recebida apenas a ação de cumprimento de sentença.

4. Faz-se necessária a regularização do feito, uma vez que, não foram 

juntados documentos que comprovam a capacidade postulatória da 

requerente, em substituição do falecido. Assim, INTIME-SE a parte autora, 

para juntar documentos (certidão de óbito, inventário) que comprovem a 

capacidade da mesma, como espólio do falecido.

5. Outrossim, FACULTO a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

a fim de que a parte Autora instrua o feito com cópia da declaração de 

imposto de renda dos últimos três anos, para comprovação da 

necessidade do benefício da gratuidade da justiça, sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321 do CPC/2015.

6. Ou, proceda ao recolhimento das custas judiciais, no mesmo prazo 

acima aludido, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme 

determina a CNGC - Foro Judicial, Cap. 2, Seção 14, Itens 2.14.1 e 

seguintes e art. 290, do CPC/2015.

7. Cumpridas as determinações retro, INTIME-SE a parte autora para 

apresentar planilha atualizada do valor do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

8. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 285779 Nr: 10522-67.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Veroldo Ferreira Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tarcisio Maia de Paula, Tarciano Maia de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Walter George Ramalho 

Lima - OAB:18.256

 Vistos.

1. Considerando que as partes são capazes e estão devidamente 

representadas nos autos, HOMOLOGO O ACORDO CELEBRADO às fls. 

13/15, para que produza seus efeitos legais, e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, III, b, CPC/2015.

2. Custas e honorários conforme acordado.

3. Apense-se aos autos de código: 262254.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 277987 Nr: 6031-17.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tarcisio Maia de Paula, Tarciano Maia de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Socorro e Transportes Trevo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter George Ramalho Lima - 

OAB:18.256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO A. G. REALI - 

OAB:OAB/MT 8.838-A

 7. Com fulcro no art. 271, §10 do CTB a parte requerida ofereceu 

proposta de acordo. Assim, INTIME-SE a parte autora para se manifestar, 

no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da proposta de fl.82.8. Tendo em 

vista a falta da realização de audiência de conciliação marcada 

anteriormente para a data de 17 de agosto de 2018, REDESIGNO audiência 

de conciliação. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado à fl. 97, e 
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INTIME-SE-O para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA 

O DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2018, às 13h45min (HORÁRIO DE MATO 

GROSSO). 9. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de 

seus advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre 

as partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.10. Não havendo conciliação, votem-me conclusos.11. 

Expeça-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 283501 Nr: 9192-35.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Euripedes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wmagney Rosa de Oliveira Silva, Christiano 

Pereira Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rudinei Adriano Spanholi - 

OAB:MT 18.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro pedido retro. SUSPENDO o processo no prazo de 30 (trinta) dias, 

para atualização do endereço dos requeridos. Deste modo, cancelo 

audiência de conciliação marcada para o dia 03 de outubro de 2018.

2. Juntado novos endereços ou decorrido o prazo, Voltem-me conclusos.

3.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 178270 Nr: 127-55.2014.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Wmarley Lopes Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelo Aschidamini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 Vistos

1. Analisando o pedido de impugnação de assistência judiciária, de 

fl.109/112, concedida ao executado ANGELO ASCHIDAMINI, à fl. 24 e 

reintegrado pelo TJMT no recurso de apelação fls.79/83. Verifica-se a 

falta de mudança da situação do executado, uma vez os documentos 

anexos informam a aposentadoria do Executado, atividade que o mesmo já 

exercera no decorrer do processo.

2. Deste modo, INDEFIRO o pedido retro e MATENHO a gratuidade atribuída 

ao Executado. Cabe ressaltar que tal condição não exclui sua 

responsabilidade frente as despesas processuais e honorários 

advocatícios decorrentes de sua sucumbência, devendo no entanto tais 

verbas ficarem sob condição suspensiva de exigibilidade durante 05 anos 

contados a partir do trânsito em julgado dessa decisão, conforme disposto 

no art. 98, §3º, CPC/15, podendo ser executada apenas se verificada que 

a situação de hipossuficiência que ensejou a concessão da gratuidade 

deixou de existir.

3. Arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 276792 Nr: 5276-90.2018.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Vieira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patrícia Oliveira Coelho, Imobiliária Pontaleste 

Ltda, Marcílio Peres Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 

3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adolfo Arini - OAB:6727 MT, 

MÁRCIA MARIA NOGUEIRA GUIMARÃES - OAB:6.977B

 2. Diante disso, DESIGNO audiência de justificação prévia para o DIA 16 

DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 15h30min, consignando que a parte Autora 

deverá trazer suas testemunhas, no máximo de três, independentemente 

de intimação, ou, havendo necessidade, requerer a intimação, devendo o 

rol ser depositado no prazo de 5 dias, em qualquer das hipóteses. 3. (...) 

4. Com relação ao demandado Marcílio Peres Silva, verifica-se que não foi 

possível proceder com a sua citação, vez que o endereço apontado na 

inicial encontrava-se incorreto, conforme certificado às fl.205. Diante 

disso, considerando as ferramentas de acesso que guarnecem o Poder 

Judiciário, DETERMINO que PROCEDA-SE com a consulta no SISTEMA 

INFOJUD, visando a localização de seu endereço. 5. Após, DETERMINO a 

expedição de mandado de citação do requerido Marcílio Peres Silva no 

endereço encontrado via Sistema Infojud (ANEXO), para comparecer à 

audiência aprazada, na qual poderá intervir, desde que o faça por 

intermédio de Advogado, nos termos do art.300, §2º, do CPC. Consigne no 

referido mandado, que o prazo de quinze (15) dias para contestar a ação, 

iniciar-se-á a partir da intimação da decisão que deferir ou não a medida 

liminar, nos termos do art. 564, parágrafo único, do CPC. 6. Por fim, 

consigno ao senhor advogado Adolfo Arini, patrono da requerida 

Imobiliária Ponta Leste Ltda, que não serão mais toleradas no âmbito deste 

juízo ligações telefônicas grosseiras ou "ameaçadoras de ir à 

Corregedoria" por qualquer motivo que o valha, sob pena de providências 

em todas as esferas. Todos os funcionários do Gabinete e da Secretaria 

seguem ordem estrita deste magistrado e não se sentem atemorizados 

com tal abordagem, e muito menos este Juiz, que fique bem claro, pois a 

conduta de todos é transparente e estritamente nos trilhos do devido 

processo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 69736 Nr: 3194-72.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBSdCdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275362 Nr: 4324-14.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura - mandedora das Falcudades Unidas do Vale do Araguaia - 

UNIVAR, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovêncio Rosa Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

2ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 276531 Nr: 5113-13.2018.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Selma Maria Neves Messias Drumond

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josué Fidelis de Almeida, EVA MARIA DOS 

PASSOS ALMEIDA, Terceiros Interessados, ULISSES, NUBIA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Jara Bigio - OAB:MT 

20194

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TERCEIROS INTERESSADOS, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma dos artigos 246, 256 e 257 do CPC, dos 

termos da ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Resumo da Inicial: Alega a Requerente que adquiriu da Imobiliária E. L. 

Esteves dois lotes, sendo os de n. 05 e 26, da quadra 276 do loteamento 

Jardim Nova Barra, cidade de Barra do Garças-MT. A posse sobre o 

imóvel, correspondente à matrícula 55.449, registrado no CRI local, sempre 

foi mansa, pacífica e ininterrupta, perdurando por mais de 20 (vinte) anos. 

A posse do lote começou em 1995, com animus domini, sem contestação 

ou oposição de terceiros. Desta forma, REQUER a citação da parte 

requerida e dos confinantes, a intimação das Fazendas Públicas e, ao 

final, o julgamento procedente da ação com a declaração do domínio do 

imóvel em favor da Requerente.

Descrição do Imóvel Usucapiendo: Imóvel urbano, situado na quadra 276, 

lote 05 do loteamento Jardim Nova Barra, cidade de Barra do Garças-MT, 

registrado sob matrícula 55.449 do CRI local.

Despacho/Decisão: Vistos.1.Trata-se de Ação de Usucapião 

Extraordinário c/c Tutela de Urgência ajuizada por SELMA MARIA NEVES 

MESSIAS DRUMOND em face de JOSUÉ FIDELIS DE ALEIDA E EVA MARIA 

DOS PASSOS ALMEIDA, em síntese, sob fundamento de que adquiriu da 

imobiliária E. L. Esteves dois lotes de nº 05 e 26, da quadra 276, 

loteamento Jardim Nova Barra, neste município. Argumenta que os lotes 

não foram registrados a época por falta de conhecimento e orientação que 

deveriam ser prestadas pela imobiliária. Diz que tem a posse sempre 

mansa, pacífica e ininterrupta durante mais de 20 anos do lote nº 05, 

correspondente a matrícula 55.449 do CRI local. Requer em sede de tutela 

de urgência que seja mantida na posse do imóvel. Com a inicial viram os 

documentos de fls. 23/62. Emenda a inicial às fls. 64/68.2.Após, os autos 

vieram-me conclusos. 3.É O RELATÓRIO. DECIDO.4.RECEBO a emenda da 

inicial de fls. 64/68.5.Para o deferimento da tutela de urgência exige-se 

(art.300, CPC/2015): i) elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito; e ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 6.No 

caso destes autos a autora fez prova dos requisitos exigidos, até porque 

a pretensão autoral é que seja mantida na posse, já que o lote de nº 05 

argumenta estar localizada sua residência. 7.A probabilidade do direito, 

nesse juízo de cognição sumária, resta comprovada por meio dos 

documentos juntados, bem como a sua posse, especificamente do 

comprovante de ligação da energia elétrica, do histórico de consumo de 

água, além das fotos acostadas ao feito, na qual as imagens fotográficas 

e a argumentação autoral deduzem ser a residência da requerente (fls. 

44/52).8.Demonstrou ainda, o perigo de dano, vez que há aparente 

violação à posse (turbação), comprovada por meio do boletim de 

ocorrência (fl. 54), no qual, à primeira vista, é possível dizer que há prática 

que dificulta ou embaraça o exercício pleno da posse, momento que houve 

atrito entre as partes, sob pretexto de a quem pertence a propriedade da 

área. 9.Ademais, bom frisar que caso aguarde pronunciamento judicial ao 

final, o fato poderá se agravar com restrições a sua morada, sendo este o 

maior liame para deferimento da medida nesse momento.10.A propósito, é 

bom observar o entendimento abaixo. Veja-se:“RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – USUCAPIÃO – LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE – 

REQUISITOS PRESENTES – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – 

LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Na ação de usucapião, estando 

presentes os requisitos necessários, a concessão de medida liminar de 

manutenção de posse é a medida que se impõe. AI, 48921/2014, 

DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

03/09/2014, Data da publicação no DJE 10/09/2014.).” (grifo nosso). 

11.Assim, existindo prova acerca da alegada posse e de atos violadores 

da posse mesmo sem ter sido a possuidora despojada integralmente do 

exercício da posse do bem, se constata os requisitos exigidos por lei à 

concessão da tutela de urgência.12.Ressalta-se que essa decisão poderá 

ser revogada ou modificada a qualquer momento, mediante o surgimento 

de novos elementos que revelem o não cabimento da medida, conforme o 

art. 296, CPC/2015.13.Em arremate, este processo deverá continuar 

apensado nos autos Cód. 276532, apesar da causa de pedir não ser 

exatamente idêntica, mas os feitos estão conectados entre si por uma 

mesma raiz (usucapião – quadra 276), o que possibilita sua reunião, a fim 

de evitar pronunciamentos judiciais contraditórios, e, mormente, fomentar a 

economia processual, com fundamento no art. 55, §3º, 

CPC/2015.DISPOSITIVO. 14.Diante do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA para manter a autora na posse do imóvel localizado no 

loteamento Jardim Nova Barra, quadra 276, lote 05, devendo o(a) Oficial(a) 

de Justiça certificar tudo que encontrar de benfeitorias no local. 15.FIXO 

multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o caso de 

descumprimento desta decisão, com fundamento no art. 497, 

CPC/2015.16.DETERMINO a expedição de mandado de manutenção de 

posse, o qual deverá ser cumprido com toda cautela que se fizer 

necessária, cabendo ao executor da Ordem Judicial todo o cuidado que se 

pode exigir em situações desta natureza, evitando-se tanto quanto 

possível o conflito, solicitando o auxílio da Polícia Militar, se for 

preciso.17.CITEM-SE os Requeridos, no endereço declinado na inicial, e 

INTIMEM-SE-OS para audiência de conciliação / mediação que DESIGNO 

para o DIA 24 DE OUTUBRO DE 2018, às 13hmin (HORÁRIO DE MATO 

GROSSO), consignando as advertências legais, bem como citem-se por 

edital, com prazo de 20 (vinte) dias, eventuais interessados ausentes, 

incertos e desconhecidos.18.Expeça-se mandado de citação pessoal para 

os confinantes, na forma requerida na inicial (art. 246, §3º, CPC/2015). 

19.Intimem-se, via postal, para que manifestem se têm interesse na causa 

os representantes da Fazenda Pública da União, do Estado. Remetam-se 

cópias da inicial e documentos.20.Notifique-se o Ministério 

Público.21.CONCEDO ao oficial de justiça os benefícios contidos no artigo 

212, § 2º do CPC/2015.22.Continuem apensados os autos ao do Cód.: 

276532.23.Cumpra-se, SERVINDO CÓPIA DESTA DECISÃO COMO 

MANDADO.24.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joyce Oliveira 

Mendonça, digitei.

Barra do Garças, 10 de setembro de 2018

Valdete Alves de Sousa Dutra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 194723 Nr: 354-11.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CETAP – DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Nova Era Ltda Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:15948, Marcelo Ambrosio Cintra - OAB:8934, Pedro Paulo 

Peixoto da Silva Junior - OAB:12.007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de citação/intimação, no valor de R$ 36,00 (trinta 

e seis reais), devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, para emissão do 

boleto para pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 205810 Nr: 7050-63.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ueberson Lemes de Sousa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Carla de Oliveira - 

OAB:MT 16.659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o vencimento do contrato firmado de remessa de autos 

pelo correio para a Procuradoria Federal do INSS, realizado com o Tribunal 
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de Justiça de Mato Grosso, e como ainda está em andamento o processo 

de renovação do referido contrato, e que os presentes autos estavam 

parados no setor de correspondência para tal remessa desde a data de 

19/06/2018, na data de hoje dou baixa na carga para o INSS e a torno sem 

efeito. Sendo que após a renovação do contrato, será efetuada a carga 

para o INSS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 169395 Nr: 1458-09.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. M. Duarte - ME, TS2 Soluções Gráficas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TS2 Soluções Gráficas Ltda, N. M. Duarte - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Délcio de Oliveira Fernandes 

Junior - OAB:MG 107786, Marceli Fernanda Carelli - OAB:MT 16.054, 

Palomo Simas de Faria - OAB:MG 87.499

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Délcio de Oliveira Fernandes 

Junior - OAB:MG 107786, Palomo Simas de Faria - OAB:MG 87.499

 Vistos.

 DECLARO ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. Já apresentadas 

as alegações finais na forma oral, voltem-me conclusos para sentença. 

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 197397 Nr: 2141-75.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo de Alcântara

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Flavio Martins Ribeiro - 

OAB:MT n.º 18.826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO INSS - OAB:

 Tendo em vista o vencimento do contrato firmado de remessa de autos 

pelo correio para a Procuradoria Federal do INSS, realizado com o Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, e como ainda está em andamento o processo 

de renovação do referido contrato, e que os presentes autos estavam 

parados no setor de correspondência para tal remessa desde a data de 

16/05/2018, na data de hoje dou baixa na carga para o INSS e a torno sem 

efeito. Sendo que após a renovação do contrato, será efetuada a carga 

para o INSS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 152247 Nr: 2893-86.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cândido Teles de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clima Nogueira Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cândido Teles de Araújo - OAB: 

9.921-A/MT, Flavianne Vaz Andrade - OAB:MT/1.2.988, Flávio Rafael 

de Jesus Costa Nasser - OAB:MT 16.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dalva Rodrigues Ferreira da 

Silva - OAB:GO 9.467

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de citação/intimação, no valor de R$ 18,00 

(dezoito reais), devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, para emissão do 

boleto para pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de 

cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 160194 Nr: 699-79.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Cristina Mendes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. D. L. Comércio Exportação e Importação 

Ltda, Brasilveiculos Companhia de Seguros - BB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourival Moreira da Mata - 

OAB:MT 2.367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Faria - OAB:4318-B, 

JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013A

 Vistos.

1. Com base no princípio da sanabilidade (art. 352, CPC/2015), visando à 

preparação do feito para saneamento, INTIME-SE a parte autora para 

atribuir valor da causa referente ao pedido de danos morais, com 

fundamento no art. 292, V, CPC/2015. FIXO prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de impossibilidade no prosseguimento do feito.

 2. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 241197 Nr: 105-89.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Arantes Gouveia Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 SENTENÇA.

1. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, movida 

entre as partes acima qualificadas.

2. Às folhas fls. 76/77, o exequente pugnou pela extinção da ação ante o 

adimplemento do valor da dívida, informou também não possuir mais 

interesse no prosseguimento da presente execução tendo em vista que as 

partes se compuseram amigavelmente.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Ante o desinteresse do exequente no prosseguimento do feito (fls. 93), 

HOMOLOGO o acordo ação para que produza seus efeitos legais e, em 

conseqüência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 924, II do CPC/2015.

5. Custas pelo exequente. Deixo de fixar os honorários, pois as partes 

pactuaram acerca do mesmo às fls. 76-v.

6. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 160099 Nr: 534-32.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Conceição Santiago Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. D. L. Comércio Exportação e Importação 

Ltda, BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourival Moreira da Mata - 

OAB:MT 2.367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Faria - OAB:4318-B, 

JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013A

 Vistos.

1. Com base no princípio da sanabilidade (art. 352, CPC/2015), visando à 

preparação do feito para saneamento, INTIME-SE a parte autora para 

atribuir valor da causa referente ao pedido de danos morais, com 

fundamento no art. 292, V, CPC/2015. FIXO prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de impossibilidade no prosseguimento do feito.

 2. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 160201 Nr: 708-41.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divina Maria da Silva Oda, Ilmar Oda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. D. L. Comércio Exportação e Importação 

Ltda, Brasilveiculos Companhia de Seguros - BB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleri Aparecida Mendes de 

Oliveira Rezende - OAB:MT 14.719, Lourival Moreira da Mata - 

OAB:MT 2.367
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Silva Coelho - 

OAB:23355-DF, Alline Rizzie Coelho Oliveira Garcia - OAB:24367-DF, 

Carolina B. P. Salvador - OAB:10279/MT, Eduardo Faria - OAB:4318-B

 Vistos.

1. Com base no princípio da sanabilidade (art. 352, CPC/2015), visando à 

preparação do feito para saneamento, INTIME-SE a parte autora para 

atribuir valor da causa referente ao pedido de danos morais, com 

fundamento no art. 292, V, CPC/2015. FIXO prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de impossibilidade no prosseguimento do feito.

 2. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 253753 Nr: 8853-13.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thiago Arantes Gouveia Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 

8.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 SENTENÇA

1. Trata-se de Embargos à Execução, movida pelas partes acima 

mencionadas, todas qualificadas nos autos.

 2. Consta dos autos em apenso (Execução – Cód. 241197 – fls. 76/77), 

que o embargado/exequente requereu a extinção do processo ante o 

adimplemento do embargante/executado, realizado por meio de acordo 

entabulado entre as partes.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Em análise aos autos em apenso (Execução – Cód. 241197 – fls. 

76/77), denota-se que a parte executada adimpliu com sua obrigação.

5. Logo, tendo em vista que a esta demanda tem como objeto o mesmo 

mencionado autos de Execução Cód. 241197, já extintos em razão do 

pedido de extinção do embargado/exequente, resta evidenciada a 

ausência superveniente do interesse de agir, fato que por sua vez, 

acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito.

6. Diante disso, pela impossibilidade de prosseguimento, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI do 

CPC/2015.

7. Custas pelo embargado, tendo em vista que deu causa a extinção deste 

feito. Deixo de fixar os honorários, pois as partes pactuaram acerca do 

mesmo.

 8. Transitada em julgado, proceda-se às baixas e anotações necessárias 

e ARQUIVE-SE com as cautelas de praxe.

9. Expeça-se o necessário.

10. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 60149 Nr: 3321-44.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Ribeiro de Magalhães, Yara Aparecida 

Duarte Lucena Ribeiro Magalhães

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR RODRIGUES DE SOUZA 

JÚNIOR - OAB:4.325 MT, Mayr Duarte de Lucena Ribeiro Magalhães 

- OAB:MT 12.843

 VISTOS

1. Considerando a petição de fls. 432/433 em que a ATIVOS S.A. 

SECURATIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS requer a substituição 

processual ou a inclusão no polo ativo da demanda como assistente 

litisconsorcial, verifica-se que a Declaração de Cessão de Crédito de fls. 

433-v não é hábil para deferir tais pedidos.

2. Assim, INTIME-SE a ATIVOS S.A. SECURATIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS no prazo de 15 (quinze) dias para acostar nos autos o 

termo de cessão de crédito a fim de analisar o pleiteado às fls. 432/433, 

bem como para regularizar a sua representação processual nos autos.

3. Certifique-se Sra. Gestora se houve o pagamento do valor penhorado 

para a conta indicada pelo exequente às fls. 427.

4. Após, voltem-me conclusos.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269954 Nr: 985-47.2018.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdivina Ferreira Bastos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Alves Cavalcante, Manoel Cavalcante 

Pereira, TERCEIROS INCERTOS E NÃO SABIDOS, Rosilda Eliane Alves 

Virgilio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS 

NEVES - OAB:MT20056/O, GILMAR MOURA DO NASCIMENTO - 

OAB:19.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS VALIM FRANCO - 

OAB:6056-B/MT

 VISTOS.

 1. Considerando que o Ministério Público não teve conhecimento do feito, 

ABRA-SE vista dos autos ao Parquet para que manifeste interesse na 

demanda, pelo prazo legal, nos termos do art. 178, I, do CPC/2015.

2. Após, voltem-me conclusos para deliberação.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 199553 Nr: 3415-74.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Realino Nunes da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Rodrigues Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rudinei Adriano Spanholi - 

OAB:MT 18.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030

 VISTOS.

 1. Considerando o teor da decisão de fl. 124 e com fundamento no art. 

370 do CPC/2015, DEFIRO a produção de provas orais consistentes na 

oitiva de testemunhas e nos depoimentos pessoais das partes, e, desde 

já, DESIGNO audiência de instrução e julgamento PARA O DIA 22 DE 

NOVEMBRO DE 2018, ÀS 15h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO), 

devendo as partes apresentar rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de preclusão (art.357, §4º, CPC/2015).

2. CABE AO ADVOGADO DA PARTE INFORMAR OU INTIMAR A 

TESTEMUNHA POR ELE ARROLADA DO DIA, DA HORA E DO LOCAL DA 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, a qual deverá ser realizada por carta com aviso 

de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art.455, 

§1º, CPC/2015), DISPENSANDO-SE A INTIMAÇÃO DO JUÍZO. A inércia na 

realização da intimação a que se refere importa desistência da inquirição 

da testemunha (§3º, art.455, CPC/2015).

3. A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação acima aludida, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição 

(art.455, §2º, CPC/2015).

4. Uma vez deferido o pedido de depoimento pessoal das partes, 

INTIME-SE-AS pessoalmente para comparecer na audiência designada, 

sob pena de confissão, na forma do art.385, §1º, CPC/2015.

5. Ademais, instalada a audiência haverá possibilidade das partes se 

conciliarem, independentemente do emprego anterior de outros métodos 

de solução consensual de conflitos (art. 359, CPC/2015).

6. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 252823 Nr: 8236-53.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Gomes de Souza
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inss - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 12.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o vencimento do contrato firmado de remessa de autos 

pelo correio para a Procuradoria Federal do INSS, realizado com o Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, e como ainda está em andamento o processo 

de renovação do referido contrato, e que os presentes autos estavam 

parados no setor de correspondência para tal remessa desde a data de 

26/06/2018, na data de hoje dou baixa na carga para o INSS e a torno sem 

efeito. Sendo que após a renovação do contrato, será efetuada a carga 

para o INSS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 276532 Nr: 5114-95.2018.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Selma Maria Neves Messias Drumond

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano da Silva Fernandes, Lorena Francisco 

Pereira, Terceiros Interessados

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Jara Bigio - OAB:MT 

20194

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de citação/intimação, no valor de R$ 36,00 , 

devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, para emissão do boleto para 

pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 241467 Nr: 282-53.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evaristo Martins Rezende

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736

 Em cumprimento a decisão de fl. 79 e verso, impulsiono os presentes 

autos para intimar as partes, via DJE, para que no prazo de 10 dias, se 

manifestem acerca do laudo/avaliação médica de fl. 84 e verso.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 208679 Nr: 8680-57.2015.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Versatti Comércio de Forros Ltda Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão negativa de penhora do 

Oficial de Justiça de fl. 142 e, nos termos da CNGC, impulsiono os 

presentes autos para intimar o exequente, via DJE, para que no prazo de 5 

dias, se manifeste acerca de referida certidão e requeira o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 77014 Nr: 631-71.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Onório

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élvio Naves Ribeiro - OAB:MT 

12.650, JOSICARMEM VILELA GARCIA - OAB:13557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o vencimento do contrato firmado de remessa de autos 

pelo correio para a Procuradoria Federal do INSS, realizado com o Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, e como ainda está em andamento o processo 

de renovação do referido contrato, e que os presentes autos estavam 

parados no setor de correspondência para tal remessa desde a data de 

16/05/2018, na data de hoje dou baixa na carga para o INSS e a torno sem 

efeito. Sendo que após a renovação do contrato, será efetuada a carga 

para o INSS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 98593 Nr: 3602-58.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Gomes de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiane Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Priscila Tauil Adolfo - 

OAB:MT 16.693

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que não houve constrição de 

valores, conforme fls. 153/154 e, em cumprimento a decisão de fl. 152, 

impulsiono os presentes autos para intimar o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 64600 Nr: 7592-96.2006.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hsbc Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Juster Zilling da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Beraldo Barros - 

OAB:MT 12.970

 Certifico e dou fé que, tendo em vista as informações realizadas junto ao 

sistema Infojud e que encontram-se em pasta própria nesta Secretaria e 

do Renajud que está à fl. 282 e, em cumprimento a decisão de fl. 281, 

impulsiono os presentes autos para intimar o exequente, via DJE, para que 

no prazo de 10 dias, se manifeste e requeira o que de direito, sob pena de 

arquivamento do feito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 56328 Nr: 399-30.2006.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PCS FOSFATOS DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nutrivale - Indústria & Comércio de Raçoes 

Ltda, Tadeu Baisi Cortez, José Antonio Galdeano Abud

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON DE SIQUEIRA LIMA - 

OAB:56710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR RODRIGUES DE SOUZA 

JÚNIOR - OAB:4.325 MT, Edmar Rodrigues de Souza Júnior - 

OAB:4325/MT, ISABEL DE ARAÚJO CORTEZ - OAB:OAB/SP 235.560

 Certifico e dou fé que, tendo em vista o ofício expedido ao CRI desta 

Comarca e, em cumprimento a decisão de fl. 287, impulsiono os presentes 

autos para intimar os executados, via DJE, para que no prazo de 15 dias, 

apresente bens livres de desembaraço.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 211334 Nr: 10287-08.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Augusto Pereira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Martins Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:MT 15.984, Fabiana Carla de Oliveira - OAB:MT 16.659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júnior César Coelho da Silva 

- OAB:MT 19.199

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que a constrição de valores foi de 

valor ínfimo, conforme fls. 153/154 e, em cumprimento a decisão de fl. 152, 

impulsiono os presentes autos para intimar o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 249382 Nr: 5775-11.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldemir A. Betini - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 14.Diante do exposto e tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão da parte autora e, consequentemente, 

CONDENO a parte requerida ALDEMIR A. BETINI - ME no pagamento de R$ 

60.192.79, em cujo montante já está incluída a atualização monetária pelo 

INPC (sessenta mil, cento e noventa e dois reais e setenta e nove 

centavos), devendo incidir juros moratórios de 1% a.m. e correção 

monetária pelo INPC a partir de 11 de abril de 2017, data da última 

atualização feita pelo próprio autor.15.CONDENO o réu no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que FIXO em 10% (Dez por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, 

CPC/2015.16.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 69716 Nr: 3143-61.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marisa Fátima Masteguim de Menezes, Moacir Alves de 

Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Luis Cecílio, Cláudia Helena Pires Cecílio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Ricardo Gomes - 

OAB:SP 126.759, Rudinei Adriano Spanholi - OAB:MT 18.030

 Vistos.

 1. Em cumprimento ao disposto na decisão proferida no AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N. 116687/2013 determino a SUSPENSÃO da marcha 

processual do presente pedido de cumprimento de sentença até a 

liquidação da parte ilíquida dos autos código 170266.

2. Intime-se. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 197680 Nr: 2302-85.2015.811.0004

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eli Jorge Hildebrand

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Rodolfo Hidelbrand, Sonia Helena 

Hildebrand Cardinali

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio José Ribeiro - 

OAB:329336/sp, Samuel Gomes Machado de Souza - OAB:23379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565/O, Flávio Rafael de Jesus Costa Nasser - OAB:MT 

16.905, MARA SANDRA CANOVA MORAES - OAB:108178/SP, Maria 

Cecília Galbiatti de Oliveira - OAB:MT 7.814, SILVIA SOARES 

FERREIRA DA SILVA - OAB:14.610

 VISTOS.

 1. Trata-se de Ação cautelar de arrolamento de bens movida por Eli Jorge 

Hildebrand em face de Hélio Rodolfo Hidelbrand (e outro), todos 

qualificados nos autos.

2. Ao considerar a possibilidade de composição entre as partes nesta 

demanda e nos autos de cód. 199250, 199252 e 199254, DETERMINO a 

remessa dos autos ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSC) para realização de audiência que se realizará na data de 02 de 

Outubro de 2018, às 09hs00min (Horário Oficial de Mato Grosso), já 

designada nos autos mencionados, em que figuram as mesmas partes.

3. Frutífera a composição, LAVRA-SE termo nos autos.

4. CIENTIFIQUEM-SE as partes por meio de seus advogados.

5. Após, voltem-me conclusos.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 4156 Nr: 1734-65.1998.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ério Gonçalves de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo Silveira da Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275, MÔSAR ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:13.689 OAB/GO, Simiramy Bueno de Castro - OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eudemar Quintino de 

Oliveira - OAB:1388/MT

 VISTOS.

 1. A parte exequente manifesta requerendo a expedição de mandado de 

penhora, remoção e avaliação do veículo restrito à fl. 90 via sistema 

RENAJUD, com posterior designação de hasta pública.

 2. Como se sabe, incumbe à parte autora diligenciar a fim de localizar o 

bem que pretende satisfazer o crédito, bem como indicar o local exato em 

se encontra para ulteriores deliberações.

3. Isto posto, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que entende cabível ao prosseguimento da execução, 

sob pena de extinção e arquivamento.

4. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 174656 Nr: 8125-11.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fábio Luis Cecílio, Cláudia Helena Pires Cecílio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oficial Maior - Delegado do Serviço Registral 

de Imóveis de Barra do Garças, Wesley Rodrigues Leite, Moacir Alves de 

Menezes, Danilo Varjão Alves, Marisa Fátima Masteguim de Menezes, Ana 

Paula Monção Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Ricardo Gomes - OAB:SP 

126.759, Rudinei Adriano Spanholi - OAB:MT 18.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030, Danilo Varjão Alves - OAB:6.496/MT, JOÃO BATISTA 

DE OLIVEIRA - OAB:20.635/O

 31.Diante do exposto e tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o 

pedido de tutela antecipada formulado às folhas 221 e verso pelo 

Requerente, ante a ausência dos requisitos legais. 32.Outrossim, acolho 

as preliminares arguidas às folhas 148, 154 e 193, termos em que JULGO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fulcro artigo 

485, V, CPC/2015 em relação aos requeridos OFICIAL MAIOR – 

DELEGADO DEO SERVIÇO REGISTRAL DE IMÓVEIS DE BARRA DO 

GARÇAS, WESLEY RODRIGUES LEITE, DANILO VARJÃO ALVES E ANA 

PAULA MONÇÃO, porquanto verificada as suas ilegitimidade 

passiva.33.Assim, CONDENO o Requerente no pagamento de honorários 

advocatícios que, ponderando a natureza da causa e o trabalho realizado 

pelo profissional, FIXO em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para 

cada advogado dos ilegítimos, com fundamento no art. 85,§2º, CPC.34.Por 

conseguinte, o feito prosseguirá normalmente em relação aos requeridos 

MOACIR ALVES DE MENEZES E MARISA FATIMA MASTEGUIM DE 

MENEZES. 35.Anote-se. 36.Com efeito, dou o feito POR 

SANEADO.37....Diante disso, indefiro os pedidos de produção de oitiva 

das partes e testemunhas haja vista que os documentos já carreados nos 

autos é suficiente à emissão de juízo de valor, estando, portanto o 
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processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, 

I, do CPC40.Diante disso, INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em 

atenção ao princípio da lealdade processual, com prazo de 05 dias. 

41.Após, voltem-me conclusos para sentença.42.Publique-se. Registre-se. 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 64918 Nr: 7894-28.2006.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceu Aurélio Milanesi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Adolfo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:7681/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 5.Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da penhora feito às 

fls. 161. 6.Ademais, não vislumbro necessidade em proceder à intimação 

pessoal do executado para efetuar o pagamento da diligência do Oficial de 

justiça, razão pela qual REVOGO o despacho retro e HOMOLOGO a 

avaliação de fls. 124/126. 7.INTIME-SE o exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca do veículo 

penhorado.8.Decorrido o prazo, venham-me conclusos.9.Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 23539 Nr: 173-98.2001.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ério Gonçalves de Queiroz Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo Silveira da Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔSAR ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:13.689 OAB/GO, Simiramy Bueno de Castro - OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARA DE HOLLEBEN LEITE 

MUNIZ - OAB:OAB-MT 5.446, JACY HOLLEBEN LEITE - OAB:OAB/MT 

6.151-A

 VISTOS.

 1. À fl. 238 consta certidão da Oficial de Justiça, noticiando que fora 

realizada a penhora do bem imóvel, matrícula nº 9.914 do CRI de 

Canarana-MT, no entanto, sem a realização da avaliação tendo em vista a 

impossibilidade de adentrar na área.

 2. A parte exequente requer que o hectare do imóvel penhorado nestes 

autos, seja avaliado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fazendo com que 

os 100 hectares penhorados perfaçam a quantia de 400.000,00 (quatros 

mil reais) e posteriormente a designação de leilão judicial. Junta 

documentos de fls. 257/260.

 3. Frente ao exposto, INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar acerca dos pedidos juntados pelo exequente às 

fls. 255/256, sob pena de preclusão.

 4. Após, voltem-me conclusos para análise.

 4. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 268496 Nr: 18399-92.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito do Alto Xingu - Sicrédi Alto Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Barbosa de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. CITE-SE o Executado para pagar, no prazo de 03 (três) dias (art. 829, 

CPC/2015), o valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, 

caso o Exequente não os tenha indicado, nos termos do art. 829, §2º, do 

CPC/2015.

2. Verificado o não pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE mandado 

de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação dos executados, na forma do art. 841, §

§1º e 2º, CPC/2015.

 3. O Executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914, CPC/2015), 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, CPC/2015), contados na forma do 

art.231, CPC/2015. Os embargos não terão efeito suspensivo (art. 919, 

CPC/2015).

4. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do Exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderá o Executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao 

mês (art. 916, CPC).

5. FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, os quais deverão ser arcados pelo executado. No caso de 

integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade (art. 827, §1º, CPC/2015).

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 100242 Nr: 5245-51.2010.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carla Rahal Benedetti, Fernando Rahal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sydney Rahal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Rahal - OAB:129.112-SP, 

Caroline Marcon da Silva Mestriner - OAB:OAB/SP 326.470, Fabricio 

Sanches Mestriner - OAB:190 931 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Galvão 

Toscano - OAB:SP 64373, Luiz Antônio Vasques Junior - 

OAB:176159/SP, VALDIR CAMPOI - OAB:SP 41322

 VISTOS.

 1- Cuida-se de Carta Precatória oriunda da Comarca de Birigui – São 

Paulo, com a finalidade de avaliação e praceamento de bem imóvel.

 2- A parte exequente requer a adjudicação do imóvel penhorado nos 

autos, pela importância de R$ 60.690,00 (Sessenta mil, seiscentos e 

noventa reais), tendo em vista as duas praças negativas.

 3- Considerando que este Juízo possui competência apenas dar 

cumprimento no ato deprecado, DETERMINO que o pedido seja remetido ao 

Juiz Deprecante para análise, acompanhado da cópia da avaliação (fls. 

137/138), certidões de fls. 174/175 e demais documentos que porventura 

sejam requisitados.

 4- AGUARDE-SE em cartório a decisão a ser exarada pelo Juízo 

Deprecante, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de devolução 

independente de cumprimento.

 5- Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269536 Nr: 701-39.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centro de Formação de Condutores Garças Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Rodrigo Góes 

Nicoladelli - OAB:56918

 Vistos.

1. Em síntese, os autos vieram-me conclusos por força do acórdão 

proferido nos autos nº 3006-08.2018 (CIA), bem como da RESOLUÇÃO 

TJ-MT/TP Nº 09, que alterou as competências das varas cíveis de Barra 

do Garças e determinou a redistribuição do processo para a respectiva 

vara.

2. Ao analisar os autos, verifica-se que padece de comprovação de que o 

embargante faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça, a 

regularização processual e os documentos concernentes aos atos 

constitutivos da empresa (autora).

 3. Diante do exposto, FACULTO a emenda da inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 

321, parágrafo único, CPC/2015, a fim de que a parte Autora instrua o feito 

com os documentos abaixo:

 i) declaração de imposto de renda para comprovação da necessidade do 

benefício da assistência judiciária gratuita;

ii) os atos constitutivos da empresa;

 iii) representação processual.

 4. Na ausência de cumprimento do item “i”, proceda com o recolhimento 
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das custas judiciais, no mesmo prazo aludido, sob pena de cancelamento 

da distribuição, conforme determina a CNGC - Foro Judicial, Cap. 2, Seção 

14, itens 2.14.1 e seguintes e art. 290, do CPC/2015.

 5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 263156 Nr: 14971-05.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro de Formação de Condutores Garças 

Ltda, Juscilene Sousa Elias Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Rodrigo Góes 

Nicoladelli - OAB:56918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patrícia Max Melo - 

OAB:25600 OAB/MT, Paulo Henrique Gomes Marques - 

OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 5.Frente ao exposto, DETERMINO a intimação do exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos a via original do título de 

crédito objeto da demanda, bem como cálculo discriminado do débito (art. 

524, CPC/2015), sob pena de extinção da ação (art. 801, 

CPC/2015).6.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 180483 Nr: 2418-28.2014.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joavir Rodrigues de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Loreni Napolitano da Silva

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilio Henrique da Costa - 

OAB:10327-B

 Vistos.

1. Com base no princípio da sanabilidade (art. 352, CPC/2015), visando à 

preparação do feito para saneamento, INTIME-SE a parte autora para no 

prazo de 15 (quinze) dias esclarecer qual é o imóvel pretenso de 

usucapião, haja vista que na inicial, fls. 03 o postulante se refere ao LOTE 

N. 03 DA QUADRA 26, contudo na MATRICULA (fls. 19), bem como o 

MEMORIAL DESCRITVO (fls.27) descreve o LOTE N. 01 DA QUADRA 24, 

sob pena de impossibilidade no prosseguimento do feito.

 2. Após, ouça-se a parte adversa, pelo prazo de 05 (cinco) dias, 

voltando-me então para saneamento do feito.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 182289 Nr: 4054-29.2014.811.0004

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Loreni Napolitano da Silva, Maria de Lourdes Moraes 

Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliana Alves Pires Almeida, Joavir Rodrigues 

de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilio Henrique da Costa - 

OAB:10327-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

1. Com base no princípio da sanabilidade (art. 352, CPC/2015), visando à 

preparação do feito para saneamento, INTIME-SE a parte autora para no 

prazo de 15 (quinze) dias esclarecer qual é o imóvel que pretende ser 

imitido na posse, haja vista que na inicial, fls. 06 o postulante se refere a 

MATRICULA 68.599 , contudo a CERTIDAO de folhas 16 descreve o LOTE 

N. 01 DA QUADRA 24, sob pena de impossibilidade no prosseguimento do 

feito.

 2. Determino ainda que os réus, em igual prazo, acoste no feito a certidão 

de casamento visando à regularização da qualidade de parte no polo 

passivo da ação, sob pena de desentranhamento da peça apresentada às 

folhas 39/46.

3. Aportando as manifestações, ouçam-se as partes, pelo prazo de 05 

(cinco) dias, voltando-me então para saneamento do feito.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 226152 Nr: 6557-52.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: F. K. de Oliveira Me, Fran Karlos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Ferreira Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fran Karlos de Oliveira - 

OAB:21.222 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:MT 2025

 Vistos.

1. 1. Cuida-se de ação de rescisão contratual proposta por F.K. DE 

OLIVEIRA - ME, em face de EDVALDO FERREIRA MACIEL.

2. Compulsando os autos, verifico que o contrato objeto desta lide tem 

como compradores EDVALDO FERREIRA MACIEL e DEISY MARIA DE 

MEDEIROS MACIEL.

3. Todavia, atualmente apenas EDVALDO figura no polo passivo da ação. 

Ante o exposto, INTIME-SE o requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, regularizar o polo passivo, sob pena de extinção da ação, com 

arrimo no art. 115, parágrafo único, do CPC.

4. Haja vista os documentos de fls. 84/90, bem como a ausência de 

provas do que foi alegado pelo requerente à fl. 73, DEFIRO a gratuidade da 

justiça do requerido/reconvinte, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

5. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 186112 Nr: 7185-12.2014.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isaias Grasel Rosman - 

OAB:OAB/RS 44718

 VISTOS.

 1- Cuida-se de Carta Precatória oriunda da Comarca de Primavera do 

Leste - MT, com a finalidade de penhora, avaliação e praça de bem imóvel.

 2- Realizado o 1º e o 2º leilão, todos restaram negativos conforme 

noticiado pelo Leiloeiro às fls. 245/246. Ademais, o mesmo sugere que o 

preço mínimo para nova tentativa de venda seja fixado na quantia 

equivalente a 30% do valor da avaliação.

 3- No entanto, considerando o que dispõe o art. 891 do CPC/2015 acerca 

do preço vil do lance, afasto a possibilidade da sugestão acima 

mencionada.

 4- Isto posto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de devolução da presente carta ao 

Juízo Deprecante independentemente de cumprimento.

 5- Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 202646 Nr: 5284-72.2015.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Murillo Bryan Pereira Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. A parte autora requer à fl. 58 a desistência da ação, tendo em vista que 

as partes transigiram amigavelmente.

 2. Isto posto, homologo a desistência da ação na forma manejada e, via 
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de consequência, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, VIII do CPC/2015.

3. Sem custas, uma vez que já recolhidas e sem honorários, por não 

haver sequer formado a relação processual.

4. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 183632 Nr: 5195-83.2014.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Levi Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Embra - Empreendimentos Brasileiros Ltda, 

Francisco Rodrigues de Freitas, Neiva Teresinha dos Reis, Terceiros 

Interessados, Daniel Ferreira dos Santos, terceiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638, Simiramy Bueno de Castro - OAB:MT 5.880-A

 Vistos.

1. Ante a impossibilidade de comparecimento do procurador e do 

requerido, haja vista outra audiência no mesmo dia em outra comarca, 

DEFIRO o pedido de fls. 135, motivo pelo qual REDESIGNO a Audiência de 

Instrução para o dia 08 de Novembro de 2018 às 13hs50min (Horário 

Oficial do Estado de Mato Grosso).

2. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 167029 Nr: 9666-16.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Júlia Ferreira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lais Daiane Magalhães 

Peres - OAB:MT 15.835

 VISTOS.

1. Considerando que a executada, Sra. JÚLIA FERREIRA DE OLIVEIRA, 

juntou aos autos laudo pericial às fls. 292/302, contudo até o presente 

momento o exequente não manifestou nos autos acerca do valor 

apresentado.

2. Assim INTIME-SE o Exequente para que no prazo de 15 (quinze) dias 

manifeste sobre o laudo de fls. 293/302., sob pena de preclusão do ato.

 3. Após, voltem-me conclusos para ulterior deliberação.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 3834 Nr: 1953-15.1997.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gladis Neda Milioni Mil-Homens Arantes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ubaldo Oléa Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ARGILIO LORENCETTI 

- OAB:OAB/SP 107189

 Vistos.

 1. INDEFIRO o pedido de fls. 348/353, no que concerne ao cancelamento 

da penhora, uma vez que tal pleito foi já foi apreciado na decisão de fls. 

317/318.

2. INDEFIRO também o benefício da assistência judiciária gratuita ao 

executado, uma vez que este se trata de engenheiro agrônomo e os 

documentos acostados aos autos não foram capazes de demonstrar sua 

hipossuficiência econômica.

 3. DETERMINO seja expedida nova missiva para a averbação da penhora 

no registro do imóvel matriculado sob o nº. 27.192, no C.R.I da cidade de 

Marília –SP

4. Com o retorno da carta precatória, INTIME-SE o exequente, pelo prazo 

de 15 (quinze) dias, para manifestação nos autos, pugnando pelo que 

entender de direito.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 23719 Nr: 562-83.2001.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA CARDOSO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital Dom Bosco Ltda, Orlando Alves 

Teixeira, Dalton Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRANI INÁCIO DE LIMA - 

OAB:8026-A, THANYA ALVES MARTINS - OAB:OAB/GO 21.485, 

Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:MT 2025, Daphnis Oliveira - OAB:MT 1004

 VISTOS.

1. Trata-se de Cumprimento de sentença movido pelas partes acima 

mencionadas.

2. Cálculos realizados pelo Contador Judicial acostado à fl. 664 referente 

ao valor remanescente da dívida.

 3. Após, a parte exequente pugna pela penhora do imóvel objeto da 

matrícula nº 587, do CRI local, a fim de garantir a execução. Junta 

matrícula do referido imóvel às fls. 667/670.

 4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Frente ao exposto, DEFIRO o pedido de fl. 665, devendo a Nobre 

Gestora expedir certidão a fim de averbação e registro da penhora no 

imóvel matriculado sob o nº. 587, no C.R.I. desta cidade, com posterior 

intimação do exequente para retirá-la e proceder com os atos 

necessários, nos termos dos artigos 838, 844 e § 1º do artigo 845 do 

CPC/2015.

6. Deverá o exequente no prazo de 60 (sessenta) dias juntar aos autos a 

certidão do imóvel constando a averbação da penhora na referida 

matrícula.

7. Após a comunicação da averbação, deverá ser procedida a intimação 

do executado para fins do art. 914 e ss. do CPC/2015.

8. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 162866 Nr: 4178-80.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Casagrande & Morelli Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robert Ferreira Dourado - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademyr César Franco - 

OAB:14091/mt, CARLOS REZENDE JUNIOR - OAB:OAB/MT 9.059, 

Daniele Izaura da Silva Cavallari Rezende - OAB:6.057-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 VISTOS.

1. Cuida-se de EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL movida pelas 

partes acima mencionadas.

2. Às fls. 113, foi realizada renuncia de mandado pelos procuradores da 

parte autora.

3. Às fls. 114, foi determinada a intimação pessoal da parte autora para 

regularizar sua representação processual, sob pena de extinção.

4. Contudo, o autor se manteve inerte, conforme AR de fls. 115-verso.

5. Após, retornaram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

6. Ao considerar que foi procedida à tentativa de intimação pessoal da 

parte autora, contudo, esta não realizou os atos necessários ao deslinde 

da ação, entendo que é causa de extinção por abandono.

 DISPOSITIVO.

7. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, considerando 

que a parte autora deixou de praticar diligência que lhe competia, 

abandonando o processo por mais de 30 (trinta) dias, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, CPC/2015.

8. Custas pela exequente. Sem honorários.
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9. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

10. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 23168 Nr: 146-18.2001.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDIBARRA-COOPERATIVA DE CRÉDITO 

RURAL DE BARRA DO GARÇAS, David Lincoln de Campos, Jair José 

Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSELMAR VICENTE DE LIMA 

- OAB:4471, Walter George Ramalho Lima - OAB:18.256

 VISTOS.

1. Trata-se de Execução de Título Extrajudicial movido pelas partes acima 

mencionadas, todas qualificadas nos autos.

2. Compulsando os autos, verifico que o exequente pleiteou às fls. 357 a 

expedição de mandado de penhora e avaliação do bem localizado no 

loteamento Santa Rosa, Quadra 11, lote nº 08, sob a matrícula nº 8.215, na 

cidade de Barra do Garças –MT.

3. O Exequente juntou aos autos matrícula atualizada do imóvel (fls 

362/364), o qual comprovou que o Sr. Jair José Cardoso é o proprietário 

do lote nº 08, da quadra 11, Loteamento Santa Rosa, sob a matrícula nº 

8.215.

4. Após, retornaram os autos conclusos.

5. É O RELATÓRIO. DECIDO.

6. Comprovada a titularidade do bem descrito às fls. 357, percebo que a 

respectiva matrícula se encontra atualizada e sua titularidade, de fato, 

recai sobre a pessoa do devedor, não havendo qualquer impedimento à 

constrição patrimonial.

7. Consigno ainda que não há que se falar em inobservância à ordem 

estabelecida pelo artigo 835, do CPC/2015, uma vez que o dispositivo 

elencado traz bens cujo acatamento é preferencial, de modo que não é 

obrigatório e vinculativo para com os interesses do credor. Além disso, o 

pedido de exequente encontra amparo no dispositivo legal (Art. 835, V).

8. Assim, DEFIRO o pedido de fls. 357, devendo a Nobre Gestora expedir o 

competente termo para realização da penhora do lote nº 08, da quadra 11, 

Loteamento Santa Rosa, sob a matrícula nº 8.215, ficando a realização do 

ato junto ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca sob o encargo 

do exequente.

 9. Em sequência, EXPEÇA-SE mandado de avaliação do imóvel indicado 

para o devido cumprimento pelo Sr. Meirinho.

10. Após, cumpridas as deliberações acima e, aportado ao feito o laudo de 

avaliação dos imóveis, INTIME-SE o exequente, na pessoa de seu 

representante para manifestar se caso os bens não satisfaçam o valor 

total da dívida qual o débito restante para prosseguimento da execução, 

bem como para aportar aos autos planilha atualizada do cálculo da dívida.

11. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 256326 Nr: 10434-63.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLESIA ALVES PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex da Mata Rocha - OAB:MT 

18.258-O, Marcos José da Silva - OAB:21255/MR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB:Oab/MT 3.127-A

 20.Diante do exposto e de tudo mais consta, INVERTO O ÔNUS DA 

PROVA na forma requerida às folhas 18, item “e”. 21.INTIMEM-SE as 

partes do teor desta decisão e após, voltem-me para saneamento do feito 

em sintonia nos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

22.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 184709 Nr: 6066-16.2014.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Yamaha Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosana Alves Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ AUGUSTO DE REZENDE 

JUNIOR - OAB:19.339-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão de decurso de prazo de 

fl. 110 e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar 

o requerente, via DJE, para que no prazo de 5 dias, requeira o que 

entender de direito em termos de prosseguimento.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 287407 Nr: 11503-96.2018.811.0004

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdLdSC, HCRDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Priscila Tauil Adolfo - OAB:MT 

16.693

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 11503-96.2018.811.0004 – Código 287407

Vistos.

Dê vista ao Ministério Público.

Importa esclarecer que a matéria que versa o acordo é a mesma daquela 

tratada nos autos de código 263222, em que o órgão ministerial requer a 

aplicação de medida de proteção à criança.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 26 de setembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 261540 Nr: 13951-76.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA MARIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Dias Cabral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS 

NEVES - OAB:MT20056/O, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 5.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a autora a diligenciar o paradeiro do herdeiro para figurar no polo 

passivo, dando prosseguimento ao feito.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 12 de setembro de 2018.

 CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 178485 Nr: 418-55.2014.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doacil Domingo de Andrade, Aurélia Trindade Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Dermina Ferreira de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erin Leonel Vilela - OAB:MT 

15.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca do 
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prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, prazo 

CINCO dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 195798 Nr: 993-29.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMdOG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:MT 15.984, Fabiana Carla de Oliveira - OAB:MT 16.659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luiz de Mattos - 

OAB:OAB/GO10.099, LEONARDO CARVALHO DA MOTA - 

OAB:13302-A/MT

 Vistos.

Diante das renúncias retro, intimem-se as partes pessoalmente para 

constituirem novos advogados, no prazo de 10 (dez) dias.

Transcorrendo o prazo in albis, volvam-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 85731 Nr: 8889-70.2008.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Brito Villas Boas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Villas Boas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Mendonça Marques - 

OAB:MT 1.460-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 85731

Vistos.

Oportunizo as partes, em conformidade com o artigo 647 do Código de 

Processo Civil, que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, formulem pedido 

de quinhão.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 19 de setembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 224579 Nr: 5667-16.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VM, KCSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSO

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Arlete Alves do Nascimento - OAB:14024/MT, 

Corinta Maria dos Arbués Nery - OAB:MT 21.080

 CÓDIGO 224579

Vistos.

 Tendo em vista que já transcorreu o prazo para apresentação de peça 

defensiva, sendo hipótese de cabimento somente de exceção de 

pré-executividade, considero-a como tal.

 Como é cediço, em hipóteses excepcionais, é viável a oposição de 

exceção de pré-executividade para questões que se relacionem com os 

pressupostos processuais, condições da ação ou nulidades e defeitos 

formais flagrantes do título executivo.

No caso vertente, a matéria de defesa levantada na exceção de 

pré-executividade - atinente à exigibilidade da obrigação - encontra-se 

expressa em contrato firmado entre as partes, o que torna, logo, o título 

exigível.

Portanto, NÃO ACOLHO a pretensão em sede de exceção de 

pré-executividade, uma vez que o que se discute é a exigibilidade da 

obrigação, cuja condição que torna exigível o título se encontra expresso 

em contrato firmado entre as partes.

REMETAM-SE os autos ao contador judicial para que promova o cálculo 

atualizado da dívida.

E ainda, EXPEÇA-SE certidão de dívida para protesto, nos termos do artigo 

528, §§1º e 3º, do Código de Processo Civil.

Após, volvam-me conclusos para análise.

Dê ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 05 de setembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 281782 Nr: 8175-61.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÂMGdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thalita Barbosa de Souza Luz - 

OAB:23.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 8175-61.2018.811.0004 - Código 281782

Vistos.

Preenchidos os requisitos necessários constantes nos artigos 319 e 320 

do Código de Processo Civil, recebo a peça exordial.

Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, §3º, do 

Código de Processo Civil.

Cite a parte requerida, no endereço constante na inicial, e a intime para 

audiência de conciliação/mediação que designo para o dia 16 de outubro 

de 2018, às 07h00min (MT), na qual as partes deverão se fazer 

acompanhadas de seus advogados, sendo que a ausência injustificada de 

qualquer destas acarretará a aplicação de multa.

Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, a 

partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação.

Intime o Ministério Público

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 19 de setembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 170044 Nr: 2316-40.2013.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Maria Maia Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubinaldo Maia Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Parreira Almeida - 

OAB:MT 20976, Poliana Oliveira Santos - OAB:MT 14.467

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863

 Por consequência, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do mérito.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

c o s t u m e . E x p e ç a - s e  o 

necessário.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Barra do 

Garças/MT, 14 de setembro de 2018.Carlos Augusto FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 236537 Nr: 13819-53.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson José Bratti - OAB:MT 

4.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Intime a parte autora pessoalmente para requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinçao do feito. Anoto o prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 287415 Nr: 11508-21.2018.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRCRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 1508-21.2018.811.0004 - Cód. 287415

Vistos em correição.

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

petição inicial, conforme preceitua o artigo 321, do Código de Processo 

Civil, devendo acostar ao feito documento atualizado que efetivamente 

seja hábil e útil a comprovação da necessidade do benefício da 

Assistência Judiciária Gratuita, ou recolha as custas e taxas judiciais no 

mesmo prazo, sob pena de indeferimento do pedido.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 21 de setembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 287508 Nr: 11555-92.2018.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASS, LSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO ALVES TEIXEIRA - 

OAB:23254/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 11555-92.2018.811.0004 - Cód. 287508

Vistos.

Tendo em vista que estão preenchidos os requisitos necessários 

constantes nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, RECEBO a 

peça exordial.

DEFIRO o pedido de alimentos provisórios a serem pagos pelo requerido, 

no importe de 30% (trinta por cento) do valor do salário mínimo, 

correspondente atualmente a R$286,20.

 DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, §3º, 

do Código de Processo Civil, ante a demonstração de hipossuficiência 

financeira.

Tendo em vista que a representante da autora possui a guarda de fato, 

DEFIRO a guarda provisória pleiteada.

CITE o requerido, no endereço constante na inicial, e o intime para 

audiência de conciliação/mediação que designo para o dia 21 de novembro 

de 2018, às 15h30min (MT), na qual as partes deverão estar 

acompanhadas de seus advogados, sendo que a ausência injustificada de 

qualquer destas acarretará a aplicação de multa.

Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, a 

partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação.

Intime o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 27 de setembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 287325 Nr: 11462-32.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFdS, MRFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letícia Lemanski Martini 

Fernandes - OAB:25.374 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 11462-32.2018.811.0004 - Código 287325

Vistos.

Preenchidos os requisitos necessários constantes nos artigos 319 e 320 

do Código de Processo Civil, recebo a peça exordial.

Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, §3º, do 

Código de Processo Civil.

No tocante ao pedido liminar em que o requerente pleiteia a redução dos 

alimentos para a quantia equivalente a 30% do salário mínimo, defiro-o, 

uma vez que, pelo o que se extrai dos documentos que acompanham a 

exordial, encontra-se o requerente aferindo renda baixa, tendo ainda que 

arcar com todas as despesas comuns de casa, o que o impossibilita de 

prover alimentos antes prestados à menor requerida.

Cite a parte requerida, no endereço constante na inicial, e a intime para 

audiência de conciliação/mediação designada para o dia 21 de novembro 

de 2018, às 14h30min (MT), na qual as partes deverão se fazer 

acompanhadas de seus advogados, sendo que a ausência injustificada de 

qualquer destas acarretará a aplicação de multa.

Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, a 

partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação.

Intime o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 20 de setembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 232798 Nr: 11059-34.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086, Weliton Marcos Rodrigues de Oliveira - 

OAB:14005/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086, Weliton Marcos Rodrigues de Oliveira - 

OAB:14005/MT

 Processo 11059-34.2016.811.0004 - Código 232798

Vistos.

Oportunizo as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informem se 

ainda há outras provas que pretendem produzir, devendo especifica-las e 

justifica-las, podendo o feito ser julgado no estado em que se encontra.

Após, vista ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 25 de setembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 197944 Nr: 2467-35.2015.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecino Sebastião da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João Sebastião da Silva, Valdecino 

Sebastião da Silva, Joaquim Sebastião da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 12.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado do autor, para no prazo de 05 (cinco) dias, 
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comparecer na Escrivania a fim de retirar a Carta de Adjudicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 259017 Nr: 12172-86.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RNdMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Madalena da Assunção - 

OAB:MT 3.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO dea parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

comparecer naSecretaria da 3ª Vara Civel, a fim de retirar a carta 

precatória, para providênciar sua distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 205685 Nr: 6991-75.2015.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HDL, VdAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Distrito Federal - OAB:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA DA R. SENTENÇA 

PROFERIDA ÀS FLS. 84/87, DA QUAL SEGUE TRANSCRITO SUA PARTE 

FINAL:" Diante disso e de tudo que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais e CONDENO o requerido JOSÉ DIAS 

LOPES ao pagamento de 40% (Quarenta por cento) do salário mínimo, em 

caráter definitivo, em favor de HAISSA DIAS LEITE, a título de pensão 

alimentícia. O pagamento dos valores deverá ter como data de vencimento 

todo dia 10 de cada mês, e deverão ser depositados na conta poupança 

da genitora já informada nos autos, incidindo juros de mora de 1% ao mês 

e correção monetária pelo INPC para o caso de inadimplemento. Saliento 

ainda que os genitores arcarão com 50% das despesas extraordinárias 

(hospitalares, médico, escolares, farmacêuticas e odontológicas), desde 

que não ofertados pela rede pública, mediante apresentação de notas e 

recibos respectivos. Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 263413 Nr: 15120-98.2017.811.0004

 AÇÃO: Sobrepartilha->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdAdSC, JGdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Leite Ramos Filho - 

OAB:MT 22.282, Vinicius de Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da inventariante a Srª. SIMONE SILVA CASTRO, para prestar 

compromisso em 05 (cinco) dias e as primeiras declarações nos 20 (vinte) 

dias subsequentes, observando-se os incisos do art.620,C.P.C. (art.617, 

parágrafo único, C.P.C).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 222386 Nr: 4276-26.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOF, LdOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HdFRF

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

de Mato Grosso - OAB:, Halaiany Figueiredo Silva - OAB:MT 17.912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte exequente, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se pugnando o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 233292 Nr: 11471-62.2016.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBdSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sylvia Maria de Assis 

Cavalcante - OAB:MT 5771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, querer os 

atos necessários ao deslinde da ação, sob pena de extinção, conforme 

art. 485, III, do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 168857 Nr: 751-41.2013.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DGSS, MRAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdDAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA ALVES MOREIRA - 

OAB:20.655/MT, Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, para no prazo de 10 (dez) dias, acostar 

extrato de inexistência de veículos expedidos pelo DETRAN-MT, bem como 

manifestar-se acerca da petição de fls. 103/106, dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 2452 Nr: 2249-71.1996.811.0004

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Alves Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Geraldo Francisco Teixeira, Espólio 

de MARIA ALVES TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora, acerca do desrquivamento 

destes autos, para manifestar-se no mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275837 Nr: 4622-06.2018.811.0004

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanessa Vieira de Almeida Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Eduardo dos Santos Penteado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Aires Cirineu Neto - 

OAB:MT 4.451-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora, para que, no prazo de 05 dias, 

efetue o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

18,00 (dezoito reais), através da Guia competente, a ser expedida junto ao 

Sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), devendo 

juntar comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 194883 Nr: 462-40.2015.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: EMLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdWM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cândido Teles de Araújo - OAB: 

9.921-A/MT, Flávio Rafael de Jesus Costa Nasser - OAB:MT 16.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora, para que, no prazo de 05 dias, 

efetue o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

36,00 (trinta e seis reais), através da Guia competente, a ser expedida 

junto ao Sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), 

devendo juntar comprovante nos autos.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 166942 Nr: 9554-47.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerenge Engenharia e Construções Ltda, 

Humberto José Parusolo Ceretta, Gelso Valdir Rheinheimer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 SENTENÇA.

VISTOS.

Trata-se de ação de Execução Fiscal movida pelas partes já qualificadas.

 Colhem-se dos autos que o ilustre procurador do exequente noticiou que 

o executado quitou a CDA n° 20129140 que era objeto da presente ação e 

pugnou pela extinção do processo, já que o pagamento da dívida ocorrera, 

satisfazendo a obrigação existente, conforme relatado às fls. 74/75. 

Deve-se, portanto, ser extinta a execução pelo pagamento do débito, com 

forte no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, in verbis:

 Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

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

IV - o exequente renunciar ao crédito;

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Frente ao exposto, julgo extinta a execução, nos termos do artigo 924, II 

do Código de Processo Civil, sem qualquer ônus às partes.

Proceda-se o levantamento de eventuais penhoras realizadas nos autos.

 Após o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se com as baixas necessárias.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 90384 Nr: 4245-50.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Torixoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Ferreira - 

OAB:MT 7.402, Luiz Paulo Gonsalves de Rezende - OAB:Oab/MT 

6272

 Intimação da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar 

nos autos os seus dados pessoais bancários (banco, agência e conta 

corrente), para posterior expedição de R.P.V.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 234444 Nr: 12340-25.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO PEÇAS ARAGUAIA LTDA, Jair 

Francisco Gomes, Hollidai da Silva Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: katrice pereira da silva 

gomes - OAB:

 PROCESSO Nº 12340-25.2016.811.0004 – CÓDIGO Nº 234444

SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL movida pela FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL em face de AUTO PEÇAS ARAGUAIA LTDA, 

representada por JAIR FRANCISCO GOMES E HOLLIDAI DA SILVA 

GOMES.

 À fls. 46, a parte autora manifestou interesse em extinguir a presente 

ação, com base na extinção de certidão de dívida ativa contraída pela 

executada em razão desta ter satisfeito voluntariamente a obrigação pela 

via administrativa junto à Fazenda Pública Estadual, o que enseja a 

dispensa do procedimento judicial executório.

 É o sucinto relatório. Decido.

A legislação processual dispõe, por meio do artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil, que, sendo satisfeita a obrigação, é imperativo ao juiz a 

extinção da execução apresentada. O mesmo diploma legal regulamenta, 

pelo artigo 925, que a extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença.

Ante a manifesta intenção da parte exequente em extinguir a presente 

execução, dada a satisfação da obrigação assentada na certidão de 

dívida pública apresentada, não justificando mais a continuidade da 

marcha processual, JULGO EXTINTO o processo de execução, nos 

termos do art. 924, II, do CPC.

Sem custas.

Após, deem-se baixas, como em eventual arresto ou penhora que, por 

ventura, tiverem sido efetivados nos autos e, transitando em julgado, 

ARQUIVEM-SE com as anotações de estilo.

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

 Barra do Garças-MT, 06 de setembro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 205959 Nr: 7135-49.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dijalma Porto Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dijalma Oliveira dos Santos Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, considerando 

que a parte autora deixou de praticar diligência que lhe competia, 

abandonando o processo por mais de 30 (trinta) dias, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, 

CPC/2015.7. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.8. SEM custas e honorários advocatícios. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. 9. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo.Barra do Garças/MT, 21 de agosto de 

2018.CARLOS AUGUSTO FERRARIJuiz de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 255924 Nr: 10187-82.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, MATOGROSSO 

PREVIDÊNCIA - MTPREV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos dos Santos Silva Junior 

- OAB:21662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intimem-se as partes para manifestar acerca de eventuais provas a 

serem produzidas em juízo, especificando-as.

 Após, conclusos.

 Intime-se.

 Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 250568 Nr: 6633-42.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adema Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proc. n° 6633-42.2017.2018.811.0004 – Código: 250568

SENTENÇA

Vistos.

 Trata-se de ação ordinária de obrigação de fazer e prestar serviço de 

saúde c/c pedido de antecipação de tutela específica ajuizada por Adema 

Alves de Souza, em face do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que o 

autor se encontrava internado no Hospital Municipal Milton Morbeck desde 

o mês o início de abril de 2017, necessitando de remoção para unidade de 

neurocirurgia.

 Juntou documentos a fls.11/23, inclusive exames médicos realizados pelo 

paciente que ratificam o diagnóstico descrito na inicial.

 O pedido de tutela antecipada foi deferido às fls. 24/25, sendo 

determinado ao requerido o fornecimento do tratamento pleiteado pelo 

autor, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, qual seja a remoção 

e transferência para hospital com serviços de neurocirurgia, por meio de 

transporte terrestre, bem como consulta e avaliação por médico cirurgião, 

além de possíveis exames, cirurgias e medicamentos que se fizerem 

necessários.

A fls.32/33 consta informações sobre a regulação e encaminhamento do 

autor ao Pronto Socorro de Cuiabá-MT. Entretanto, em razão do resultado 

de alguns exames pré-operatórios realizados no paciente, este teve que 

retornar ao seu município de origem com indicação para realização de 

mais exames, sem fornecimento dos meios necessários para tanto.

Dessa forma, a fls. 69/73 fora deferido novo pedido do autor, sendo 

realizada a penhora online em contas em nome do requerido para custeio 

dos exames necessários. A prestação de contas foi devidamente 

realizada a fls.90.

 O requerido apresentou contestação a fls.95/98, sustentando 

preliminarmente a ausência de interesse processual, e no mérito a 

obediência às leis orçamentárias, reserva do possível, o comprometimento 

da isonomia entre a população e a impertinência de multa diária.

Posteriormente, o autor apresentou impugnação à contestação, 

fls.100/104.

Instado, o Ministério Público manifestou-se no sentido de não haver 

necessidade de parecer daquele órgão sobre o mérito do feito.

 Vieram-me os autos conclusos para sentença.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

Trata-se de ação ordinária de obrigação de fazer e prestar serviço de 

saúde c/c pedido de antecipação de tutela específica ajuizada por Adema 

Alves de Souza, em face do Estado de Mato Grosso.

In casu, vislumbro que o feito oportuniza o julgamento antecipado da lide, 

na forma do art. 355, inciso I, do CPC, eis que embora tratando de questão 

de mérito de direito e de fato, tenho que as provas jungidas aos autos são 

suficientes para o seguro desate do pedido.

Quanto a responsabilidade dos entes federativos, o art. 196, da Carta 

Magna dispõe que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 

risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 

ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Deste dispositivo, advém a legitimidade das partes na medida que o 

‘Estado’ referido na disposição constitucional, acima transcrita, é sinônimo 

de Poder Público, com incumbência constitucional de proteger a vida e a 

saúde, independentemente da esfera governamental. Isto é, tal 

responsabilidade cabe também a União e ao Município, que são espécies 

que compõe o gênero Estado.

Assim os Entes Federados são solidariamente responsáveis pelo 

fornecimento de medicamento visando à assistência à saúde, nos termos 

da pretensão deduzida inicialmente, tendo, inclusive, o Supremo Tribunal 

Federal se pronunciado sobre o tema nos seguintes termos:

MANDADO DE SEGURANÇA - ADEQUAÇÃO - INCISO LXIX, DO ARTIGO 

5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Uma vez assentado no acórdão 

proferido o concurso da primeira condição da ação mandamental - direito 

líquido e certo - descabe concluir pela transgressão ao inciso LXIX do 

artigo 5º da Constituição Federal. SAÚDE - AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS - DOENÇA RARA. Incumbe ao Estado (gênero) 

proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando 

envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a 

responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal 

e os Municípios.” (RE nº 195192/RS, STF, 2ª T., Rel. Min. Marco Aurélio, j. 

em 22/02/2000, unânime, DJU de 31/03/2000, p. 60).

 Tal responsabilidade encontra-se consubstanciada, na norma prevista no 

art. 23, II, da CF/88 que indica “cuidar da saúde” como competência comum 

da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Ressalto que a descentralização dos serviços e ações do Sistema Único 

de Saúde, bem como as listas do SUS não afastam as previsões 

constitucionais existentes, não podendo, obviamente, se sobrepor à 

garantia constitucional do direito à saúde e a competência comum dos 

Entes Federados para cuidar dela.

De qualquer sorte, sendo a referida responsabilidade de caráter solidário, 

o litisconsórcio é apenas facultativo, podendo ser ajuizada ação contra um 

ou qualquer outro agente Federado, vejamos:

52091839 - REEXAME NECESSÁRIO C/ RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCEDÊNCIA. PRELIMINARES DE CHAMAMENTO 

AO PROCESSO E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. 

PREJUDICIAL DE MÉRITO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR 

CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DOS 

PROTOCOLOS CLÍNICOS E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DO MINISTÉRIO 

DA SAÚDE E DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO. DESCABIMENTO. COMPROVAÇÃO DA PATOLOGIA E 

HIPOSSUFICIÊNCIADO PACIENTE. DEVER DO ESTADO DE FORNECER ÀS 

PESSOAS NECESSITADAS MEDICAMENTOS AO TRATAMENTO DE 

DOENÇA GRAVE. ARTIGO 196 DA CF/88. RECURSO DESPROVIDO E 

SENTENÇA RATIFICADA. Todos os entes públicos que compõem a 

organização federativa tem responsabilidade solidária, portanto, o estado 

de mato grosso tem o dever de fornecer medicamentos àqueles que não 

tem condições de adquiri-los. Exegese do princípio constitucional da 

inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, XXXV, da CF), pacífico na 

jurisprudência nacional o entendimento de que o acesso do interessado às 

vias judiciais não depende da exaustão das vias administrativas. (...) 

Precedente do STF. (TJ-MT; APL-RN 93042/2009; Mirassol D'Oeste; 

Terceira Câmara Cível; Relª Desª Marilsen Andrade Addario; Julg. 

25/08/2010; DJMT 08/09/2010; Pág. 6) CF, art. 196 CF, art. 5 (Grifo Nosso)

Se uma pessoa necessita, para garantir o seu direito à saúde, de 

tratamento médico adequado, é dever solidário da união, do estado e do 

município providenciá-lo.

Ademais, nota-se pelos documentos atrelados, que o autor comprovou a 

necessidade dos procedimentos descritos na inicial, inclusive acostou 

relatórios e exames médicos que ratificam tais alegações. Em sendo 

assim, a meu sentir, o julgamento mais justo é a procedência completa do 

pedido.

Não há como não reconhecer o direito buscado nesta lide, ainda mais, 

quando se diz respeito àqueles, que não ostentam disponibilidade 

financeira para custeá-los. Neste sentido, a jurisprudência é pacífica, de 

modo que não cabem maiores digressões sobre o tema, in verbis:

ADMINISTRATIVO - MOLÉSTIA GRAVE - FORNECIMENTO GRATUITO DE 

MEDICAMENTO - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - DEVER DO ESTADO - 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE. 1. Esta Corte tem reconhecido 

que os portadores de moléstias graves, que não tenham disponibilidade 

financeira para custear o seu tratamento, têm o direito de receber 

gratuitamente do Estado os medicamentos de comprovada necessidade. 

Precedentes. 2. O direito à percepção de tais medicamentos decorre de 

garantias previstas na Constituição Federal, que vela pelo direito à vida 

(art. 5º, caput) e à saúde (art. 6º), competindo à União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios o seu cuidado (art. 23, II), bem como a organização 

da seguridade social, garantindo a "universalidade da cobertura e do 

atendimento" (art. 194, parágrafo único, I). 3. A Carta Magna também 

dispõe que "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação" (art. 196), sendo 

que o "atendimento integral" é uma diretriz constitucional das ações e 
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serviços públicos de saúde (art. 198). 4. In casu, não havendo prova 

documental de que o remédio fornecido gratuitamente pela administração 

pública tenha a mesma aplicação médica que o prescrito ao impetrante - 

declarado hipossuficiente -, fica evidenciado o seu direito líquido e certo 

de receber do Estado o remédio pretendido. 5. Recurso provido. (SIC, STJ, 

RMS 17.425/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 14.09.2004, DJ 22.11.2004 p. 293).

Destarte, transparece inegável o direito de acesso à saúde de qualidade, 

oportunizando o bem estar daqueles que necessitam, e que não possuem 

condições de obtê-la, a não ser pelas vias judiciais.

 A demanda escusa-se de maiores perquirições, já que o direito à saúde 

e, logo, à vida, são ditames constitucionais inquestionáveis, incumbindo ao 

Poder Público assegurá-los a todos os quais que careçam de assistência 

para vê-los efetivados.

Ante o exposto julgo PROCEDENTE o pedido inaugural formulado pelo autor 

ADEMA ALVES DE SOUZA, mantendo o deferimento da liminar pleiteada, 

para o fim de determinar ao ESTADO DE MATO GROSSO que forneça a 

remoção e transferência do autor para hospital com serviços de 

neurocirurgia por meio de transporte terrestre, bem como consulta e 

avaliação por médico neurocirurgião, além de possíveis exames, cirurgias 

e medicamentos que se fizerem necessários.

 Deixo de Condenar o requerido em custas e honorários.

Dê ciência ao autor.

Deverá o requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar aos autos a 

ocorrência do cumprimento das medidas concedidas, sob pena de serem 

tomadas as providências cabíveis.

 Por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

P. R. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Barra do Garças-MT, 20 de setembro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 179469 Nr: 1464-79.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ellis Modas Confecções & Calçados Ltda - Me, Libia 

Saadeh Rajih Badaiwi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Detran / MT - Departamento Estadual de 

Trânsito de Mato Grosso, HDI Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Alves Martins 

Jacarandá - OAB:OAB/MT 10.827, MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA - 

OAB:5.746/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Vistos.

À Distribuição para anotar se tratar de execução de sentença.

Promova-se a exclusão do requerido Detran-MT, observando a sentença 

de fls. 161/166.

Após, INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagar o valor da dívida no total, sob a pena de aplicação de multa de 10% 

(dez por cento) e incidência de honorários advocatícios, também no 

percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor da execução, conforme 

§1º, do artigo 523, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente o Executado, 

conforme §3º, do artigo 523, do Código de Processo Civil, na pessoa do 

seu advogado ou pessoalmente, se o processo correu à sua revelia.

Sendo o caso de penhora online, venham-me conclusos para a 

indisponibilização de ativos via BACENJUD.

Transcorrido o prazo previsto no artigo 523 do Código de Processo Civil, 

sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, querendo, sua impugnação ao 

cumprimento de sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 257443 Nr: 11173-36.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Primo Deliberalli, Neusa Furtoso Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se a decisão de fls. 47.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 240466 Nr: 16659-36.2016.811.0004

 AÇÃO: Desapropriação Imóvel Rural por Interesse Social->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mohammad Ata Mohammad Leimoun

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Paulo Gonsalves de 

Rezende - OAB:Oab/MT 6272

 Certifico e dou fé que o assistente técnico indicado pela parte requerida - 

Sr. Rubens Omar Maurmann Borges, será intimado acerca da data e 

horário agendados para o início dos trabalhos perciais ( dia 06.11.2018, às 

14 horas, no endereço do imóvel a ser periciado), por meio do advogado - 

Dr. Luiz Paulo Gonsalves de Resende, conforme consta na petição de fls. 

116.

 É o que me cumpre certificar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 243708 Nr: 1870-95.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO HENRIQUE OLIVEIRA ROCHA

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Arantes Medeiros - 

OAB:31388/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 VISTOS.

Considerando o acórdão proferido nos autos nº 3006-08.2018 (CIA), bem 

como a RESOLUÇÃO TJ-MT/TP Nº 09, que alterou as competências das 

varas cíveis de Barra do Garças, DETERMINO a redistribuição do 

processo para a respectiva vara.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 179448 Nr: 1447-43.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adma Soares de Souza Padilha, Aldacy Pereira de 

Sousa, Cacilda Maria Louro, Aline Assunção Rodrigues, Carlos Alberto 

Cardoso dos Santos, Arnaldo Rodrigues de Souza, Elizene Maracaípes de 

Oliveira Moura, Eugênia Silva Araújo Sousa, Eurides da Silva Costa, 

Elisângela Resende, Elza Gomes dos Santos Silva, Deusélia Clara da Silva 

Oliveira, Cleidialda Rodrigues de Souza, Evando Ferreira de Oliveira, 

Hermina Martins da Silva, Ideny Aparecida de Oliveira Lima, Israelita 

Francisca Veloso Oliveira, Joaquim Silva de Souza, José Rezende Duarte, 

Jucelia de Souza Nunes, Fidelma Campos Vieira, Jean Marc Brito Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Weily Silva Santos - OAB:MT 

14.572
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 VISTOS.

Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas (85560/2016 – 

data de julgamento 20/07/2017), DETERMINO o sobrestamento do feito até 

o posicionamento do Tribunal sobre a questão que também versa estes 

autos.

 INTIMEM-SE as partes acerca do teor dessa decisão.

 Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 232003 Nr: 10476-49.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane de Sousa Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Grazielle Oliveira Correia, Município de Barra 

do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wisamara Oliveira da Silva - 

OAB:OAB/MT20060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de ação de indenização ajuizada por Eliane de Sousa Barbosa, 

em face de Grazielle de Oliveira Correia e Município de Barra do Garças – 

MT, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Sem questões preliminares arguidas.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de novembro 

de 2018, às 15h00min (horário de Mato Grosso).

INTIMEM-SE as partes para comparecerem ao ato designado, na data e 

horário acima especificados, advertindo-as da oportunidade em 

apresentarem alguma questão de mérito ainda não discutida, bem como 

produzir as provas que julgarem necessárias, bem como promova a 

intimação de suas testemunhas, nos termos do art. 455 do CPC, ou 

conduzi-las espontaneamente, sob pena de prejuízo da prova.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 242749 Nr: 1243-91.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa agropecuaria Mista Pontal do 

Araguaia, Antônio Roque Minetti Flores, Nilton Galvão do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ AMERICO - 

OAB:MT/21.256

 PROCESSO CÓD. 242749

EXECUÇÃO FISCAL

Vistos.

Trata-se de execução fiscal movida pela Fazenda Pública Estadual em 

face de Cooperativa Agropecuária Mista Pontal do Araguaia e outros.

Deferido o pedido de penhora online em contas em nome do executado 

citado, via sistema BACENJUD, houve bloqueio de valores parciais ao total 

da ordem inicial.

 Dessa forma, acerca do valor penhorado, digam as partes no prazo de 10 

(dez) dias.

Oficie-se à diretoria da Conta Única do Poder Judiciário do estado de Mato 

Grosso, para que vincule a este feito o numerário transferido, conforme 

extrato em anexo.

Cite-se a empresa executada e o Sr. Nilton Galvão do Nascimento, por 

oficial de justiça, conforme requerido pelo exequente, no endereço 

constante na inicial.

 Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 19 de setembro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 173072 Nr: 6229-30.2013.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vascovel Distribuidora de Veículos Ltda, 

Cláudio Salles Picchi, Vasco Mil Homens Arantes Filho, Arihudson Silva 

Neves, Vasco Mil Homens Arantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094, 

Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 8.208

 Ante ao exposto, indefiro os pedidos de fls. 148/166.Intime-se o 

exequente para, em 10 (dez) dias, requerer o que entender de 

direito.Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 284140 Nr: 9582-05.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. L. Miranda Costa & Cia Ltda, Simone Almeida Moraes 

Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceny Rodrigues Severino de 

Lima - OAB:GO 13.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Tratam-se de ação de embargos à execução, ajuizado por R. L. Miranda 

Costa & Cia Ltda, representada por Simone Almeida Moraes Gomes, em 

face da Fazenda Pública Estadual, todos devidamente qualificados nos 

autos em epígrafe.

 Requer a autora o benefício da justiça gratuita, entretanto este não 

acostou aos autos documentos que realmente comprovem a 

hipossuficiência alegada.

Para a concessão do benefício da justiça gratuita, é preciso efetiva 

comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com 

as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso 

LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos.

Assim, considerando que a parta autora não logrou êxito em comprovar a 

hipossuficiência outrora alegada, indefiro a justiça gratuita.

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da mesma, emendar a Inicial, efetuando o recolhimento das 

custas processuais, bem como cópia do comprovante de endereço.

Decorrido o prazo, não emendada a inicial, voltem-me para sentença 

extintiva, nos termos do art. 485, I do CPC.

 Promovida a emenda, tornem os autos conclusos.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 206387 Nr: 7381-45.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Motogarças Comércio e Participações Ltda, 

Larissa Limongi de Freitas Elerate, Adalto de Freitas Filho, Adalto Limongi 

de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisangela Hasse - 

OAB:8689/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6486/B

 VISTOS.

Considerando o acórdão proferido nos autos nº 3006-08.2018 (CIA), bem 

como a RESOLUÇÃO TJ-MT/TP Nº 09, que alterou as competências das 

varas cíveis de Barra do Garças, DETERMINO a redistribuição do 

processo para a respectiva vara.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 287086 Nr: 11290-90.2018.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANTANAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FREDERICO ARRUDA 

MONTENEGRO - OAB:15329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 11290-90.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 287086

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA movida por PANTANAL ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÃO LTDA em face de MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS.

I – Analisando a presente inicial, por ora, vislumbro a competência deste 

Juízo, bem como a presença dos pressupostos processuais e dos 

requisitos essenciais dispostos nos arts. 319 e 320 do Código de 

Processo Civil. Assim, RECEBO a exordial na forma da lei.

II – CITE-SE o requerido, na pessoa e no endereço declinado na inicial, 

para, desejando, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação, 

sob pena de revelia e seus efeitos. O prazo deve ser contado a partir do 

ato de citação, nos termos do art. 335, III, do CPC.

III – Custas quitadas pelo requerente, conforme se vislumbra à fls. 12/13 

dos autos.

Publique-se. Registre-se. Cite-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Barra do Garças-MT, 19 de setembro de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 220489 Nr: 3132-17.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eumendes Diniz - ME, Diego Santiago Freitas 

Diniz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:MT 15.984

 PROCESSO CÓD. 220489

Vistos.

Compulsando os autos verifica-se que não há notícias de citação do 

executado Diego Santiago Freitas Diniz, razão pela qual desbloqueio os 

valores de R$2.780,40 e R$1.986,53 encontrados em seu nome, por 

intermédio de consulta via sistema BACENJUD.

Quanto aos demais executados, tendo em vista que já fora apresentada 

manifestação nos autos, conforme se vê a fls.17/20, dou-lhes por citados, 

mantendo o bloqueio realizado nas contas em nome do executado 

Eumendes Diniz.

 Dessa forma, acerca do valor penhorado digam as partes no prazo de 10 

(dez) dias.

Deverá o exequente ainda se manifestar acerca da citação do executado 

Diego Santiago. Sendo indicado endereço atual e requerida a diligência, 

desde já defiro-a.

Oficie-se à diretoria da Conta Única do Poder Judiciário do estado de Mato 

Grosso, para que vincule a este feito o numerário transferido.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 19 de setembro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 192146 Nr: 11794-38.2014.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barratur Transportes e Turismo Ltda, Anísio 

Bueno Júnior, Anísio Bueno, João Eustáquio do Nascimento, Transmil 

Transportes Coletivos Uberaba Ltda, Anisio José Bueno, Baltazar José de 

Souza, Márcia Aparecida Mendanha Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edivaldo Nunes Raniere - 

OAB:115.637

 PROCESSO CÓD. 192146

EXECUÇÃO FISCAL

Vistos.

Trata-se de execução fiscal movida pela Fazenda Pública Estadual em 

face de Barratur Transportes e Turismo Ltda. e outros.

Deferido o pedido de penhora online em contas em nome dos executados 

que foram devidamente citados, via sistema BACENJUD, houve bloqueio 

de valores parciais ao total da ordem inicial.

 Dessa forma, acerca do valor penhorado, digam as partes no prazo de 10 

(dez) dias.

Oficie-se à diretoria da Conta Única do Poder Judiciário do estado de Mato 

Grosso, para que vincule a este feito o numerário transferido, conforme 

extrato em anexo.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 19 de setembro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 262942 Nr: 14837-75.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oliveira Santos e Silva Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CARLA BRIZOLA - 

OAB:23419/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 431, Seção 10 da CNGC, para Intimar o advogado(a) 

VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO, OAB nº 13.777/A-MT, à devolver os 

presentes autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 103278 Nr: 8281-04.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Oliveira Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão Autos nº 103278 Cabível a comutação, uma vez que o 

reeducando cumpriu mais de 1/3 (um terço) da pena até 25.12.2017 e 

inexiste comunicação de falta grave do reeducando nos doze meses 

anteriores à publicação do Decreto nº 9.246/17. Renove-se o cálculo 

subtraindo-se da pena remanescente a fração de 1/4 (um quarto), 

devendo a pena remanescente observar a data de 25.12.2017. 

Cumpra-se. Barra do Garças, 25.09.2018 Douglas Bernardes Romão Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 96897 Nr: 1871-27.2010.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanatha Oliveira de Sousa, Fabrício Duarte de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Ofício 71/2018- Gab. 1ª Vara Criminal

Código de Rastreabilidade nº 81120183682425– 2ª Secretaria Criminal

Processo Original: 1871-27.2010.811.0004 – 96897 (Primeira Vara 
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Criminal)

Habeas Corpus nº. 1010712-25.2018.8.11.0000 - Barra do Garças/MT – 

Classe 307 – CNJ

 Paciente: Wanatha Oliveira de Sousa

Impetrante: Jodacy Gaspar Dantas

Excelentíssimo Senhor Des. Relator,

Tive a honra de tomar ciência da requisição de informações oridunda 

deste Sodalício, mediante recebimento de documentos via malote digital, 

em 25.09.2018, às 09h51min.

Trata-se de Ação Penal distribuída na 1ª Vara Criminal da Comarca de 

Barra do Garças/MT, tendo como ré Wanathan Oliveira de Sousa, nascida 

em 31.01.1991, filho de Walter Alves de Sousa e de Elismar Dantas de 

Oliveira, condenado em 22.08.2018, pelo Conselho de Sentença no 

Plenário do Júri, como incurso no delito tipificado no art. 121, §2°, incisos I 

e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, em desfavor da vítima Cironil 

Martins de Freitas Júnior.

 À fl.289/295, feita a dosimetria da pena, bem como negado ao réu 

Wanathan Oliveira de Sousa o direito de recorrer em liberdade, pelo risco 

social, e a reiteração criminosa, pela superveniência condenação no crime 

de roubo nos autos de nº. 0006517-47.2016.8.14.0017/ Conceição do 

Araguaia- Pará, que gerou a execução provisória de nº 

0004871-32.2017.8.14.0028/Conceição do Araguaia-Pará, bem como pelo 

fato de ser denunciado na ação penal nº 000485-63.2012.8.14.0050, 

relativa ao Estatuto do Desarmamento, como também, o réu não foi 

localizado para intimação relativa ao interrogatório, o que ocasionou a 

revelia, e ainda se detecta oscilação no comportamento do réu quanto às 

determinações judiciais, o que dificulta a aplicação da lei penal, com os 

seguinte fundamento :

“ Do direito de recorrer em liberdade

 Ante a condenação do acusado em plenário do júri, à pena restritiva de 

liberdade de 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 10 (dias), em regime 

fechado, nos termos do art. 492, inciso I, alínea “e”, do Código de 

Processo Penal, passo a analisar sobre a necessidade de decretação da 

prisão.

 Diante do relatório de anotações criminais cadastradas em nome do réu, 

observa-se a superveniência de condenação por roubo majorado, nos 

autos de n. 0006517-47.2016.8.14.0017/Conceição do Araguaia/Pará, que 

gerou a execução provisória de n. 0004871-32.2017.8.14.0028/Conceição 

do Araguaia/Pará. Logo, a condenação posterior ao fato ora em 

julgamento permite concluir que a liberdade representa, sim, risco social, 

risco esse medido pela reiteração criminosa, reiteração essa evidenciada, 

também, pelo fato de o réu ser denunciado na ação penal n. 

0000485-63.2012.8.14.0050, relativa ao Estatuto do Desarmamento.

Aliás, a jurisprudência utiliza a condenação posterior inclusive para 

justificação da prisão preventiva. Nesse sentido, STJ, HC 398233, d.j. 

22.08.2017 (...).

 Percebe-se, ainda, que o réu não foi localizado para intimação 

concernente ao seu interrogatório, o que ocasionou a decretação da 

revelia (fl. 235). Por mais que tenha o réu comparecido, em liberdade, em 

Plenário, detecta-se um comportamento oscilante do réu, que ora se 

mostra conforme às determinações judiciais, ora as descumpre. Esse 

comportamento oscilante justifica a preventiva, pois se já uma vez alterou 

endereço sem comunicá-lo ao juízo, nada permite concluir que não irá mais 

uma fez dificultar a aplicação da lei penal.

 Além disso, não vislumbro juridicamente, neste caso, a existência de 

fortes indícios de nulidade ou de condenação manifestamente contrária à 

prova dos autos, o que, em tese, poderia dar azo à suspensão da 

execução da pena até o julgamento do mérito do recurso eventualmente 

interposto.

Além disso, diante desse contexto revelia, de condenação posterior por 

roubo majorado, somado à atual condenação, à elevada quantidade de 

pena de reclusão fixada, ao regime imposto, e, principalmente, às 

circunstâncias judiciais valoradas em sede da dosimetria da pena, reputo 

como adequado e necessário negar ao réu o direito de apelar em 

liberdade, impondo-lhe prisão para fins de início imediato do cumprimento 

da pena imposta.

Esta possibilidade, aliás, é albergada no âmbito do Supremo Tribunal 

Federal, conforme se verifica do HC nº. 118.770/SP, julgado em 

07.03.2017, o qual teve como espelho a posição já adotada pelo Pretório 

Excelso no ARE 964.246-RG, Rel. Min. Teori Zavascki (...).

 Em julgado mais recente, o Pretório Excelso vem mantendo o citado 

entendimento (...). No mesmo sentido tem sido adotado este raciocínio no 

âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul(...).

Ante o exposto, nego-lhe o direito de apelar em liberdade pelo que, 

decreto sua prisão para início imediato do cumprimento da condenação 

imposta pelo Conselho de Sentença.”

 O processo encontra-se em fase recursal, tendo a apelação sido 

recebida, aguardando-se a apresentação de razões recursais pela 

defesa.

Seguem anexadas cópias dos documentos que reputo importantes para a 

melhor análise do writ: a) cópia da sentença de fls.289/295, que negou o 

direito de recorrer em liberdade.

Sendo que me resta para o momento, renovo protesto de estimas e 

consideração.

Barra do Garças, 25 de setembro de 2018.

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

Ao

Exmo. Sr. Relator Dr. Rondon Bassil Dower Filho

Segunda Câmara Criminal

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 212400 Nr: 10906-35.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 1.Acompanho o parecer ministerial de fls. 52/53, e declaro extinta a pena 

ante o seu integral cumprimento.

2.Quanto ao remanescente da pena de multa, proceda-se na forma da 

Súmula 521, do STJ.

3.Quanto às custas declaro inexequível, eis que o acusado é beneficiário 

da justiça gratuita.

4.Intime-se.

5.Após, arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 201267 Nr: 4541-62.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eide Cley Fernandes Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Sentença

Autos nº 201267

 Trata-se de executivo de pena distribuído em desfavor de Eide Cley 

Fernandes Alves, filho de Alcir Alves Correa e Dione dos Reis, nascido em 

19.12.1980, ostentando a guia de execução penal, apontando condenação 

de quatro anos de reclusão por infração ao art. 121, caput, c/c art. 14, 

inciso II, todos do Código Penal.

Conforme termo de audiência admonitória, fl. 22, foram determinadas 

condições de cumprimento de pena em regime aberto, na data de 

17.09.2015.

Da análise do histórico de cumprimento de pena, verifico que não existem 

informações de descumprimentos ou prática de falta grave perpetrada 

pelo reeducando.

Para a concessão do indulto, se faz necessário o preenchimento de 

requisitos objetivos e subjetivos.

Da análise dos autos, verifico que o requisito objetivo encontra-se 

devidamente preenchido, levando em consideração o lapso temporal de 

três anos após a realização de audiência admonitória, fls.22, lapso este 

que extrapola o requisito objetivo de 1/3 de cumprimento da pena até a 

data de 25 de dezembro de 2017, nos termos do art. 1°, inciso II, do 

Decreto 9.246/17.

Quanto a isso, vislumbra-se no Decreto Presidencial n° 9.246/2017:

“art. 1°. O indulto natalino coletivo será concedido às pessoas nacionais e 

estrangeiras que, até 25 de dezembro de 2017, tenham cumprido:

[...] II – um terço da pena, se não reincidentes, e metade da pena, se 

reincidentes, nos crimes praticados com grave ameaça ou violência a 

pessoa, quando a pena privativa de liberdade não for superior a quatro 
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anos. [...]”

Em que pese o crime perpetrado pelo reeducando, certo é que o homicídio 

em sua figura simples não possui caráter de hediondo, tratando-se 

portanto de crime comum.

Ademais, o art. 3°, do Decreto Presidencial não elenca o tipo penal ao qual 

o reeducando incidiu no rol de causas impeditivas para concessão de 

indulto.

Não verifico ainda hipótese de incidência de ADI n°5.874, do STF.

Nestes termos, declaro extinta a punibilidade do reeducando Eide Cley 

Fernandes Alves, nos termos do art. 107, inciso II, do Código Penal.

Intimem-se às partes.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se.

Barra do Garças, 19.08.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 158907 Nr: 11661-98.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonel Pereira Neres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 1.Acompanho o parecer ministerial de fl. 225, e declaro extinta a pena 

ante o seu integral cumprimento.

2.Intime-se.

3.Após, arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 225234 Nr: 6031-85.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Cunha da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 1.Acompanho o parecer ministerial de fl. 50, e declaro extinta a pena ante 

o seu integral cumprimento.

2.Quanto à pena de multa, proceda-se na forma da Súmula 521, do STJ.

3.Quanto às custas declaro inexequível, eis que o acusado é beneficiário 

da justiça gratuita, conforme se verifica da fl. 16-v.

4.Intime-se.

5.Após, arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 222292 Nr: 4212-16.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergiano Santos Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos de cód. 222292

 Trata-se de executivo de pena instaurado contra o reeducando Sergiano 

Santos Ramos, nascido em 16.09.1987, filho de Damião Heleno Ramos e 

Rosalina Ferreira dos Santos, ostentando a seguinte guia de execução 

penal:

a) Guia de fls. 05/05-v: Pena: 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento 

de 10 (dez) dias-multa; Crime: art. 155, §4°, inciso IV do Código Penal; 

Regime: aberto; Data do fato: 24.11.2014; Prisão em: 24.11.2014; Soltura 

em: 03.12.2014; Recebimento da denúncia: 19.12.2014; Suspenso pelo 

366: não; Sentença: 04.02.2016; Substituição da pena: sim; Publicação da 

sentença: prejudicado; Intimação pessoal da sentença: 24.02.2016, fl. 22; 

Data do julgamento da apelação defensiva: prejudicado; Trânsito em 

julgado para o MP: 22.02.2016; Trânsito em julgado para a defesa: 

29.02.2016, Trânsito em julgado para o réu: 29.02.2016.

Em sede de sentença, o reeducando teve a pena privativa de liberdade 

por duas restritivas de direito, nos termos do art. 44, §2°, do Código Penal.

Conforme decisão de fls. 44/44-v, foram fixadas as condições de 

cumprimento de pena, a saber, pagamento de prestação pecuniária, 

comparecimento mensal em juízo, recolhimento domiciliar noturno e 

manutenção de endereço atualizado.

Verifico certidão de intimação do reeducando das condições em fl. 50.

O Ministério Público manifesta pela designação de audiência admonitória.

 Conforme se apresenta nos autos, as condições de cumprimento de pena 

já foram fixadas conforme decisão de fls. 44/44-v, sendo inclusive o 

reeducando pessoalmente intimado para dar imediato cumprimento destas.

 Neste sentido, dado ao quantitativo da pena, bem como o regime fixado, 

postergo a análise de eventual regressão para regime mais gravoso, 

designando audiência para justificação no dia 02.11.2018, às 13hrs.

Expeça-se mandado de intimação para endereço indicado pelo 

reeducando em fl. 52.

Barra do Garças, 25.09.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 219026 Nr: 2217-65.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdyr Coelho de Sousa Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Walter George Ramalho 

Lima - OAB:18.256

 Decisão

Autos nº 219026

1. Relatório

 Trata-se de executivo de pena em face de Valdyr Coelho de Sousa Filho, 

nascido em 21.08.1986, filho de Valdyr Colho de Sousa e Jacyra Alves da 

Silva Coelho, possuindo as respectivas guias de execução:

a) Guia de fls. 05/05-v: Pena: 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 

ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa; Crime: art. 33, 

§4° da Lei 11.343/06; Regime: aberto; Data do fato: 17.09.2015; Prisão em: 

07.09.2015; Soltura em: 09.03.2016; Recebimento da denúncia: 

09.12.2015; Suspenso pelo 366: não; Sentença: 07.03.2016; Substituição 

da pena: não; Publicação da sentença: prejudicado; Intimação pessoal da 

sentença: 18.03.2016; Data do julgamento da apelação defensiva: 

30.08.2016; Trânsito em julgado para o MP: 17.05.2016; Trânsito em 

julgado para a defesa: 09.09.2016, Trânsito em julgado para o réu: 

09.09.2016.

b) Guia de fls. 208/208-v: Pena: 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de 

reclusão; Regime: fechado; Data do fato: 04.09.2016; Prisão em: 

04.09.2016; Recebimento da denúncia: 22.09.2016; Suspenso pelo 366: 

não; Sentença: 13.12.2016; Substituição da pena: não; Publicação da 

sentença: prejudicado; Intimação pessoal da sentença: 13.12.2016, fl. 220; 

Data do julgamento da apelação defensiva: prejudicado; Trânsito em 

julgado para o MP: 19.12.2016; Trânsito em julgado para a defesa: 

19.12.2016, Trânsito em julgado para o réu: 19.12.2016.

Verifico cálculo de pena em fl. 372, apontando como data para progressão 

de regime 12.09.2018.

Não verifico a presença de informações quanto a pratica de falta grave ou 

descumprimento das condições impostas.

Assim, presentes os requisitos objetivo e subjetivo, promovo o 

reeducando ao regime aberto, fixando-lhe as seguintes condições:

a) permanecer em recolhimento domiciliar das 20:00 hrs até 05:00h (BSB) 

nos dias úteis, e permanecer todos os sábados, domingos e feriados em 

recolhimento domiciliar;

b) não se ausentar da cidade onde reside, por mais de 05 dias, sem prévia 

comunicação ao Juízo, sendo estipulado o prazo máximo de 30 (trinta) 

dias de ausência, que não poderá se repetir durante um ano;

 c) comparecer em Juízo, mensalmente, para informar e justificar suas 

atividades;

 d) caso alterar de endereço, comunicar previamente ao Juízo;

e) Não ingerir bebidas alcoólicas, nem usar entorpecentes, nem cometer 

crimes, nem possuir armas ou munições, nem portar instrumentos 

capazes de ofender a integridade física de alguém;

 f) Não fixar domicílio ou residência em outro estado da federação sem 

prévia autorização do Juízo da Execução Penal;

 g) Frequentar o projeto Extensão 2017 – Univar, devendo comparecer na 

Univar, às 13:00, munido de documentos pessoais, todos aos sábados 

pelor estante da pena.
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Oficie-se à direção da Cadeia Pública de Barra do Garças – MT, 

informando sobre esta presente decisão, autorizando a remoção do 

equipamento de monitoração eletrônica do reeducando.

Atualize-se o cálculo de pena, incluindo como data-base o dia 12.09.2018, 

alterando o regime para aberto.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças, 25.09.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 280599 Nr: 7518-22.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dejair de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos de cód. 280599

 Trata-se de executivo de pena oriundo de Porto Alegre-MT, distribuído em 

desfavor do reeducado Dejair de Souza, nascido em 11.06.1989, filho de 

Fátima de Souza, ostentando a seguinte guia de execução penal:

 a) Guia provisória de fls. 02/02-v: Pena: 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 

550 dias, de reclusão; Crime: art. 33, caput, da Lei 13.343/06; Regime: 

Fechado; Data do fato: 10.03.2017; Prisão em: 04.07.2017; Recebimento 

da denúncia: 26.04.2016; Sentença: 06.09.2016; publicação da sentença: 

06.09.2016; Intimação pessoal da sentença: 25.04.2017(fl.46); Data do 

julgamento da apelação defensiva: 08.11.2017; Trânsito em julgado para o 

MP: prejudicado; Trânsito em julgado para a defesa: 05.02.2018 (TJMT);

 Em decisão de fls. 141/142, no dia 10.08.2018, foram fixadas condições 

ao regime semiaberto, sendo uma delas a utilização do monitoramento 

eletrônico (item b).

Em ofício de nº 454/2018/CPBG/MT, apresentou-se informação do 

monitorado Dejair de Souza descrevendo descumprimento das regras 

referentes ao monitoramento eletrônica, aduzindo que o monitorado deixou 

de recarregar a bateria da tornozeleira no dia 02.09.2018 das 21h 1m 12s 

até às 21h 55m 26s e no dia 05.09.2018 das 5h 23m 52s permanecendo 

desligada até o dia 17.09.2018 (fls. 159/161).

Conforme relatório apresentado, o reeducando deixou de efetuar o 

carregamento da tornozeleira eletrônica por cerca de 12(doze) dias, 

frustrando sua monitoração.

 O descumprimento da condição (item b) constitui falta grave (art.146-C, 

Lei 7.210/84, com redação dada pela Lei 12.258/10), sujeita à regressão 

de regime prisional, nos termos do art. 118, inciso I, da LEP.

Comprovado o descumprimento das aludidas condições pelos documentos 

juntados às fls.159/161, suspendo cautelarmente o regime aberto, e 

determino a expedição de mandado de prisão contra o reeducando Dejair 

de Souza.

O STJ já sedimentou esse entendimento:

 HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO 

CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. FALTAS GRAVES. MONITORAÇÃO 

ELETRÔNICA. DESCUMPRIMENTO DA RESTRIÇÃO DE DESLOCAMENTO. 

ROMPIMENTO DA TORNOZELEIRA. ART. 146-C, I, DA LEP. FALTA GRAVE 

CARACTERIZADA. ART. 50, VI, C/C ART. 39, V, DA LEP. SUBVERSÃO DA 

ORDEM. TESE DE AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE DE EXAME NA 

VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. SANÇÕES. REGRESSÃO DE 

REGIME. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA PROGRESSÃO. 

ADEQUAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção 

desta Corte, nos termos do entendimento firmado pela Primeira Turma do 

col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir 

habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica 

o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em 

que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, 

seja possível a concessão da ordem de ofício. II - Nos termos do art. 

146-C, I, da LEP, o apenado submetido a monitoramento eletrônico tem que 

observar as condições e limites estabelecidos para deslocamento. Ao 

violar a zona de monitoramento e romper a tornozeleira, o apenado 

desrespeitou ordem recebida, o que configura a falta grave tipificada no 

art. 50, VI, c/c o art. 39, V, ambos da LEP, nos termos da jurisprudência 

deste Tribunal Superior. Precedentes. III - Consoante art. 50, I, da LEP, 

comete falta grave o interno que incita ou participa de movimento para 

subverter a ordem ou a disciplina. A modificação do entendimento das 

instâncias ordinárias, que concluíram pela configuração da falta grave, 

demandaria aprofundado exame do acervo fático-probatório do processo 

de execução, providência inviável na via estreita do habeas corpus. IV - A 

prática de falta grave autoriza a regressão de regime prisional, conforme 

reza o art. 118, I, da Lei de Execução Penal. Importa, ainda, na alteração 

da data-base para a progressão de regime, não podendo refletir no 

livramento condicional (Súmula 441/STJ), comutação de pena ou indulto 

(Súmula 535/STJ). Precedentes. Habeas Corpus não conhecido.

Requisite-se da Central de Monitoramento Eletrônico para que envie, no 

prazo de 03 (três) dias, o relatório de monitoração do reeducando, para 

análise de eventual descumprimento das demais condições impostas.

 Dispositivo:

a) Regrido cautelarmente o reeducando Dejair de Souza ao regime 

fechado;

b) Expeça-se mandado de prisão em desfavor do reeducando Dejair de 

Souza, com validade até 29.08.2026, quando, então, estará extinta a 

pretensão executória;

c) Cumprido o mandado de prisão, seja o reeducando conduzido 

imediatamente para audiência admonitória;

d) Remeta-se ao arquivo provisório até a prisão, o comparecimento 

espontâneo ou a prescrição;

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 161195 Nr: 2040-43.2012.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nesulei Morais Martins, Welton Aragão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon Cesar da Fonseca - 

OAB:OAB/MT 19346, Samir Mahmud Castro Wadi - OAB:19.003, 

Walter George Ramalho Lima - OAB:18.256

 CERTIDÃO

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1, da CNCG, impulsiono estes autos, para que se proceda, via DJE, a 

intimação do advogado para apresentar defesa preliminar no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 161195 Nr: 2040-43.2012.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nesulei Morais Martins, Welton Aragão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon Cesar da Fonseca - 

OAB:OAB/MT 19346, Samir Mahmud Castro Wadi - OAB:19.003, 

Walter George Ramalho Lima - OAB:18.256

 Em 15.06.2018, às 16h32min, na sala de audiência, presente o MM Juiz de 

Direito Douglas Bernardes Romão, Promotora de Justiça Luciana Rocha 

Abrão Davi, o Defensor Público Edemar Barbosa Belém. Presente o réu. 

Realizada a custódia.O Ministério Público postulou a liberdade provisória, 

acompanhado pela Defensoria Pública. Após, o MM Juiz, em áudio, decidiu: 

“1. Concedo a liberdade provisória em todos os autos acima descritos, 

permanecendo o réu preso pelos autos de código 275694 e 275695, 

ambos da 2ª Vara Criminal. 2. Expeça-se Alvará de Soltura. 3 Efetue-se 

citação pessoal nos autos de código 161086, 171358, 161195, 171356, 

171357, 161195, 161083, intimando o réu para a resposta processual, 

entregando-lhe cópia das denúncias, tendo o réu informado que quer ser 

defendido pela Defensoria Pública. 4. Sai o réu intimado para instrução e 

julgamento nos autos de cód.161084, designado para 25.09.2018 às 

13h00min MT.5. Apensem-se os autos de cód. 171353, 171084, 161195, 

171358,161086,161083.” Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o 

presente termo que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 98590 Nr: 3599-06.2010.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dyego de Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roldrigo Queiroz de Oliveira 

- OAB:MT 13.284-O

 1.Em atenção ao princípio acusatório, acompanho o parecer ministerial de 

fl. 139-v, e declaro extinta a punibilidade do acusado pela prescrição, nos 

termos do art. 107, inciso IV, do CP.

2.Após o trânsito em julgado, arquive-se.

3.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 200260 Nr: 3920-65.2015.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Oliveira Sobrinho, Jurandi Oliveira 

Sobrinho, Hugnes Oliveira Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Eduardo Mendonça Marques - 

OAB:1.460

 Sentença Autos nº 3920-65.2015.811.0004 (cód. 200260) 3. Dispositivo 

a) Absolvo os acusados Jurandi Oliveira Sobrinho, Hugnes Oliveira 

Sobrinho e Roberto Oliveira Sobrinho, nos termos do art. 386, inciso VII, do 

Código de Processo Penal; b) Restituam-se aos acusados os objetos não 

restituídos dos autos de fls.106/109; c) Convalido os depósitos de 

fls.114/115 e 126. d) Destrua-se a droga; e) Intimem-se; f) Após o trânsito 

em julgado, arquive-se; g) Cumpra-se. Barra do Garças/MT, 27.9.2018 

Douglas Bernardes Romão Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 205378 Nr: 6812-44.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudia Maria Gomes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão Autos nº 6812-44.2015.811.0007 (205378) 3. Dispositivo a. Nos 

termos do art.413, CPP, pronuncio a denunciada Claudia Maria Gomes de 

Oliveira, como incurso na imputação do art. 121, caput, do CP; b. Operada 

a preclusão, vistas às partes para fins do art. 422, CPP. c. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 282307 Nr: 8472-68.2018.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edgar Pereira Costa, Robison Carlos de 

Oliveira, Marcos Junior Reckziegel Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA DOS 

SANTOS NEVES - OAB:MT20056/O, Defensoria Publica do Estado de 

Mato Grosso - OAB:, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 5.876

 Em 27.09.2018, às 13hrs30min (MT), na sala de audiências, presente o 

MM. Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison 

Luiz Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela e o Advogado 

Sidnei Rodrigues de Lima (OAB/MT- 16653). Realizado o pregão, 

presentes os réus. Realizadas a oitiva da testemunha Ulisses Guedes 

Mancioli. O Ministério Público insiste nas oitivas das testemunhas Alberto 

Maximo Pereira de Novais e Raimundo Oliveira Silva Neto, bem como 

requer a liberdade provisória dos réus Edgar Pereira Costa e Marcos 

Júnior Reckziegel Gonçalves. Após, o MM. Juiz, em áudio, decidiu: “1. 

Concedo a liberdade provisória dos réus Edgar Pereira Costa e Marcos 

Júnior Reckziegel Gonçalves, vinculada à condição de manutenção de 

endereço atualizado. 2. Expeça-se alvará de soltura. 4. Ante a ausência 

do réu Robison Carlos de Oliveira, sem justificativa, não tendo sido 

localizado para intimação, conforme certidão na precatória destinada a 

Sinop, decreto-lhe a revelia. 5. Designo audiência de instrução para oitivas 

das testemunhas Alberto Maximo Pereira de Novais e Raimundo Oliveira 

Silva Neto e testemunhas de defesas, bem como interrogatório dos réus 

para 29.11.2018 às 17h30min, saindo os réus Edgar Pereira Costa, 

Marcos Júnior Reckziegel Gonçalves e a testemunha Janice Rabaiolli. 6. A 

defesa do réu Edgar Pereira Costa apresentará a testemunha Fabricio 

Burjack, independentemente de intimação.” Nada mais havendo a tratar, foi 

encerrado o presente termo que vai assinado por todos os presentes em 

audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 237394 Nr: 14377-25.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Grasiele Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Trata-se de denúncia oferecida em desfavor de Grasiele Lopes, nascida 

em 27.11.1996 , filha de Roseli Lopes, natural de Poxoréu/MT, 

imputando-lhe denúncia descrita no art. 33, caput, c/c art.40, VI, ambos da 

Lei n° 11.343/06 (fls. 01D/01F).

 Autos do Inquérito Policial em fls. 01G/64.

 Decisão de notificação da acusada para resposta processual em fl. 65.

 A acusada devidamente notificada para resposta processual (fl.73) 

apresentou resposta à acusação (fl. 74), representada pela Defensoria 

Pública, reservando-se no direito de analisar o mérito em momento 

oportuno.

 Do exposto:

a) Designo audiência de instrução para dia 11.12.2018 às 14:30 h (MT), 

para oitiva das testemunhas de fl. 01-E.

 b) Expeça-se Carta Precatória para a Comarca de Primavera do Leste/MT 

com a finalidade de intimação da acusada para audiência de instrução e 

julgamento designada acima e para que o juízo deprecado realize o 

interrogatório.

 c) Intimem-se.

 d) Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 245736 Nr: 3384-83.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Costa Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Denúncia oferecida no dia 15.02.2018, conforme fls.01D/01F, em 

desfavor do acusado Lucas Costa Freitas, pela conduta incursa no artigo. 

33,§1°, II, da Lei n° 11.343/06

Autos de Inquérito Policial em fls. 01G/59.

 O acusado devidamente notificado para resposta processual (fl.67) 

apresentou resposta à acusação (fl. 68), representado pela Defensoria 

Pública, reservando-se no direito de analisar o mérito em momento 

oportuno.

 2. Fundamentação

Na defesa do réu não foram alegadas matérias de mérito, justificações e 

nem apresentados documentos novos. Não é o caso de absolvição 

sumária, pelo que rejeito a defesa preliminar.

3. Dispositivo

a) Designo audiência de instrução para dia 11.12.2018 às 14:00 h (MT).

 b) Intimem-se.

 c) Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 184271 Nr: 5703-29.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WPdSC
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Denúncia recebida no dia 13.07.2015, conforme fl.93, em desfavor do 

acusado Wesley Patrício dos Santos Cardoso, pela conduta tipificada no 

artigo 121, caput, c/c art.14, inc. II, ambos do Código Penal (por duas 

vezes), com a atenuante descrita no art.65, inc. I, do Código Penal.

 O acusado foi devidamente citado por carta precatória (fl.106), pois 

anteriormente estava detido na penitenciária Major Zuzi Alves da Silva na 

cidade de Água- Boa /MT, apresentou defesa inicial (fl.107), representado 

pela Defensoria Pública, reservando-se no direito de analisar o mérito em 

momento oportuno.

 2. Fundamentação

Na defesa do réu não foram alegadas matérias de mérito, justificações e 

nem apresentados documentos novos. Não é o caso de absolvição 

sumária, pelo que rejeito a defesa preliminar.

1. Dispositivo

a) Designo audiência de instrução para dia 11.12.2018 às 13:00 h (MT).

 b) Intimem-se.

 c) Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 191691 Nr: 11506-90.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Henrique Cabral Borges Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876, Sidney Rodrigues de Lima - OAB:MT 16.653

 Intimação do advogado do réu para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar as alegações finais nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 172140 Nr: 4972-67.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Ferreira Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Corbucci - OAB:MT 

15.002-B

 Vistos em correição.

Defiro o r. pleito defensório.

Proceda-se como se requer.

Cumpra-se.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000909-40.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO LUIZ BARACHO (EXEQUENTE)

BRUNA GOMES DE MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALDO RODRIGUES MATOS (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente REGINALDO LUIZ BARACHO, por 

meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: BRUNA 

GOMES DE MORAES - MT0021078A para se manifestar acerca da 

certidão do senhor Oficial de Justiça ou continuidade do feito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002228-43.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

ANDERSON ADIEL POSTAL (ADVOGADO(A))

E B MORAES E SILVA E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GLAYDSON SOUZA ALVES (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente E B MORAES E SILVA E CIA LTDA - 

ME, por meio de seu Advogado(a) ADVOGADOS DO(A) EXEQUENTE: 

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES - MT0012826A, ANDERSON ADIEL 

POSTAL - MT0011844A para se manifestar acerca da certidão do senhor 

Oficial de Justiça ou continuidade do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011178-53.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRAIDES DO NASCIMENTO AMERICO (EXEQUENTE)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

 

1. Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em 

observância ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em 

conjunto com o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da 

celeridade e da informalidade, DETERMINO seja intimado o executado para 

no prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento referente à sua condenação, sob pena de incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 2. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 3. Por fim, no mesmo interstício 

temporal, deverá a parte executada amortizar a dívida no tocante a multa 

aplicada em decorrência do reconhecimento do ato atentatório a dignidade 

da justiça. Não realizado o adimplemento da dívida no lapso temporal 

concedido, dê vida ao disposto no art. 77, §3° do Código de Ritos. 4. 

Expeça-se o necessário. 5. Cumpra-se. Barra do Garças-MT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013055-28.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ATREVIDINHA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

ANDERSON ADIEL POSTAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INES MORAES MESQUITA COELHO (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente ATREVIDINHA CALCADOS E 

CONFECCOES LTDA - EPP, por meio de seu Advogado(a) ADVOGADOS 

DO(A) EXEQUENTE: ONELIA FRANCISCA GUIMARAES - MT0012826A, 

ANDERSON ADIEL POSTAL - MT0011844A para se manifestar acerca da 

certidão do senhor Oficial de Justiça ou continuidade do feito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002180-84.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA (EXEQUENTE)

LAURA CRISTINA PRIMO PARREIRA (ADVOGADO(A))

LAURA CRISTINA PRIMO PARREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARA RUBIA PEREIRA DUTRA (EXECUTADO)

ADEMARIA BARBOSA DE LIMA (EXECUTADO)

LAUDEMIRO SILVA FREITAS (EXECUTADO)

ANTONIO CARDOSO DE ALMEIDA (EXECUTADO)
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ADRIANO ARAUJO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

KLEITON PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

PAULO VIEIRA DE JESUS (EXECUTADO)

REGES OLIVEIRA DUTRA (EXECUTADO)

HERONIAS TEIXEIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente LAURA CRISTINA PRIMO PARREIRA 

e outros, por meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: 

LAURA CRISTINA PRIMO PARREIRA - MT0020204A ADVOGADO DO(A) 

EXEQUENTE: LAURA CRISTINA PRIMO PARREIRA - MT0020204A para 

apresentar os dados bancários do executado para devolução dos valores 

bloqueados, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011752-47.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

M. RIBEIRO - SOM - ME (REQUERENTE)

MARCIA RIBEIRO (REQUERENTE)

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (ADVOGADO(A))

CIELO S.A. (REQUERIDO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

1. Trata-se de ação de conhecimento, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. 2. 

Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada nos autos. 3. Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 487, I do Código 

de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo 

com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. 4. Após o trânsito 

em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. 5. Publique-se. 6. Registre-se. 7. 

Intime-se. 8. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002203-30.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HORANI CANDIDO DE SOUZA (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de ação de conhecimento, onde ocorreu o 

pagamento da dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora 

requer a transferência do numerário para conta bancária por ele(a) 

indicada. 2. Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado, DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias 

para expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que 

representa os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a 

transferência do montante para a conta indicada nos autos. 3. Destarte, 

uma vez concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o 

processo deve chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 

487, I do Código de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já 

realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO o processo em 

apreço. 4. Após o trânsito em julgado e não havendo manifestação das 

partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento dos autos. 5. 

Publique-se. 6. Registre-se. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001246-29.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA (ADVOGADO(A))

NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de ação de conhecimento, onde ocorreu o 

pagamento da dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora 

requer a transferência do numerário para conta bancária por ele(a) 

indicada. 2. Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado, DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias 

para expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que 

representa os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a 

transferência do montante para a conta indicada nos autos. 3. Destarte, 

uma vez concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o 

processo deve chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 

487, I do Código de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já 

realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO o processo em 

apreço. 4. Após o trânsito em julgado e não havendo manifestação das 

partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento dos autos. 5. 

Publique-se. 6. Registre-se. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010445-53.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON TAKASHI ICHIKAWA (EXEQUENTE)

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO (ADVOGADO(A))

ALEX PEREIRA DE DEUS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar a 

quantia de R$ 47.633,60, sob pena de aplicação das multas do artigo 523, 

do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000173-22.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO (ADVOGADO(A))

KELVI BARROS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamada para se manifestar acerca da continuidade do 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000159-38.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO ALVES ARANHA (REQUERENTE)

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar 

o pagamento do saldo devedor das Custas Judiciais no valor de R$ 413,40 

e da Taxa Judiciária no valor de R$ 136,83, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução 

Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, protesto e negativação nos órgãos de proteção ao crédito, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000329-73.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

ANDREIA SILVA VELOSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) ROBERGES 

JUNIOR DE LIMA - MT0012918A, para que compareça à audiência de 
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conciliação designada para o dia 09/11/2018 Hora: 16:20 (Horário de 

Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000343-57.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELENI DE SOUSA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

JOYCE PRISCILLA VIEIRA FEITOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) ELENI DE 

SOUSA TEIXEIRA - MT24375/O, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 09/11/2018 Hora: 17:00 (Horário de 

Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000811-55.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

SILVANEI ALVES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamada para se manifestar acerca da continuidade do 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001672-07.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE FAGUNDES MARQUES (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA SALES DE SOUSA LOURENCO (REQUERENTE)

CLOVIS BARROS MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: CLOVIS BARROS MARQUES - MT0003579A, 

HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - MT0017113A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 09/11/2018 Hora: 15:40 

(Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001673-89.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD (ADVOGADO(A))

WANDERSON CARVALHO LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INESIO JONER (REQUERIDO)

ODENIR FERREIRA JUNIOR (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - 

MT0008963A, para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 09/11/2018 Hora: 16:00 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000198-35.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SACRAMENTO DE MESQUITA (REQUERENTE)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamada para se manifestar acerca da continuidade do 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000765-66.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL SANTIN VEDOVATTO (ADVOGADO(A))

KAREN KATNA ARAUJO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO MUNIZ FEITOSA (ADVOGADO(A))

MOTOGARÇAS - COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA (EXECUTADO)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(EXECUTADO)

EURIPEDES ALVES FEITOSA (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar a 

quantia de R$ 5.339,61, sob pena de aplicação das multas do artigo 523, 

do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010997-18.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE (ADVOGADO(A))

JAMES LELIS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002217-14.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ELIZAMA SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) ALEIR 

CARDOSO DE OLIVEIRA - MT0013741A-O, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 12/11/2018 Hora: 12:40 

(Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000371-25.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO NEVES DA SILVA (REQUERENTE)

ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) ANTONIO 

ALVES DE SOUZA FILHO - MT0006293S, para que compareça à audiência 

de conciliação designada para o dia 12/11/2018 Hora: 13:20 (Horário de 

Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000807-18.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU (ADVOGADO(A))

DANILO LIMA LIBERALESSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes para comparecerem à audiência 

de conciliação designada para o dia 12/11/2018 Hora: 13:40 (horário de 

Cuiabá/MT), acompanhados das respectivas partes, sob pena de revelia e 

confissão no caso de ausência do requerido e contumácia seguida de 

extinção do processo no caso de ausência do requerente, neste caso, 

sem prejuízo de condenação nas custas do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012195-27.2016.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

DENNIS MACHADO DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de execução judicial, onde ocorreu o pagamento 

parcial da dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte exequente 

requereu à transferência do numerário para conta bancária por ele(a) 

indicada. 2. Intime-se a parte executada em relação a liquidação do valor 

remanescente no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10%, após 

retornem-me conclusos os autos. 3. Expeça-se o necessário. 4. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012195-27.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

DENNIS MACHADO DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de execução judicial, onde ocorreu o pagamento 

parcial da dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte exequente 

requereu à transferência do numerário para conta bancária por ele(a) 

indicada. 2. Intime-se a parte executada em relação a liquidação do valor 

remanescente no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10%, após 

retornem-me conclusos os autos. 3. Expeça-se o necessário. 4. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010454-15.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO VILELA DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO RODRIGUES DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 34011598 

CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO(A) 

MM.(ª) JUIZ(A) FERNANDO DA FONSECA MELO NÚMERO DO PROCESSO: 

8010454-15.2017.8.11.0004 VALOR DA CAUSA: $4,250.00 ESPÉCIE: 

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) REQUERENTE: RICARDO VILELA DE MORAES ADVOGADO(S) DA 

PARTE REQUERENTE: REQUERIDO(A): ANTONIO RODRIGUES DE 

FIGUEIREDO Endereço: Rua VALDIR RABELO, 674, DUCA AUTOMÓVEIS, 

CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificada, do 

inteiro teor da r. sentença, cuja cópia segue anexa. SENTENÇA: “Cópia 

anexa” BARRA DO GARÇAS, 27 de setembro de 2018. Assinado 

Digitalmente BARTIRA MARIA DE CARVALHO RUBERT Gestora de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002081-17.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

LEONARDO ANDRE DA MATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA RIBEIRO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) 

LEONARDO ANDRE DA MATA - MT0009126A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 12/11/2018 Hora: 14:20 

(Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012336-46.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS BARROS MARQUES (EXEQUENTE)

HENRIQUE FAGUNDES MARQUES (ADVOGADO(A))

CLOVIS BARROS MARQUES (ADVOGADO(A))

HENRIQUE FAGUNDES MARQUES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO FERREIRA MARQUES (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente CLOVIS BARROS MARQUES e 

outros, por meio de seu Advogado(a) ADVOGADOS DO(A) EXEQUENTE: 

HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - MT0017113A, CLOVIS BARROS 

MARQUES - MT0003579A ADVOGADOS DO(A) EXEQUENTE: HENRIQUE 

FAGUNDES MARQUES - MT0017113A, CLOVIS BARROS MARQUES - 

MT0003579A para se manifestar acerca da certidão do senhor Oficial de 

Justiça ou continuidade do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010939-15.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MULLER CABRAL DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

ADRIEL DE CAMPOS SILVEIRA (ADVOGADO(A))

JEREMIAS DA SILVA SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

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

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, as contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011678-90.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX FERREIRA DE ABREU (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA CANDIDO DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CECILIA GALBIATTI DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

PATRIK CAMARGO NEVES (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ALEX FERREIRA DE ABREU - MT0018260A, para 

manifestar nos autos acerca da Impugnação a Execução, no prazo de 15 

dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001015-02.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GOMES LEAL (REQUERENTE)

KAIO RONNARO SILVA DIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO LOPES VILELA BERBEL (ADVOGADO(A))

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, as contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011801-88.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE RODRIGUES DA FONSECA FILHO (EXEQUENTE)

CLAUDIA COSTA FERREIRA FONSECA (ADVOGADO(A))

JULIANO SGUIZARDI (ADVOGADO(A))

CLAUDIA COSTA FERREIRA FONSECA (EXEQUENTE)

RODRIGUES & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL SISTO LETRA (ADVOGADO(A))

RONALDO CALDEIRA BARBOSA (ADVOGADO(A))

REDE SCB - REDE DOS SERVICOS DE CREDITO DO BRASIL LTDA 

(EXECUTADO)
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IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente ALEXANDRE RODRIGUES DA 

FONSECA FILHO e outros (2), por meio de seu Advogado(a) 

ADVOGADOS DO(A) EXEQUENTE: JULIANO SGUIZARDI - MT0016483A, 

CLAUDIA COSTA FERREIRA FONSECA - MT0018582A ADVOGADOS 

DO(A) EXEQUENTE: JULIANO SGUIZARDI - MT0016483A, CLAUDIA 

COSTA FERREIRA FONSECA - MT0018582A ADVOGADO DO(A) 

EXEQUENTE: CLAUDIA COSTA FERREIRA FONSECA - MT0018582A para 

se manifestar acerca do deposito efetuado nos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000534-39.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD (ADVOGADO(A))

TEREZINHA ARAUJO PINHEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

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

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - 

MT0008963A, , para prazo de 05(cinco) dias se manifestar acerca do do 

Embargos de Declaração.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011103-77.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES (ADVOGADO(A))

MAURO ARAUJO LIMA (REQUERENTE)

JOAO RODRIGUES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POSITIVO INFORMÁTICA S/A (REQUERIDO)

ANDRE DA COSTA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) CLAUDIA 

PEREIRA DOS SANTOS NEVES - MT20056/O e JOAO RODRIGUES DE 

SOUZA - MT0005876A, para que compareça à audiência de conciliação 

designada para o dia 12/11/2018 Hora: 14:40 (Horário de Cuiabá/MT), sob 

pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011103-77.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES (ADVOGADO(A))

MAURO ARAUJO LIMA (REQUERENTE)

JOAO RODRIGUES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POSITIVO INFORMÁTICA S/A (REQUERIDO)

ANDRE DA COSTA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Os autos não se encontram apto para julgamento. Verifica-se 

na inicial que o autor ingressou com a presente demanda contra duas 

reclamadas, sendo certo que a segunda não foi citada. Assim, 

DETERMINO a secretaria que inclua no polo passivo da demanda a 

segunda reclamada (POSITIVO INFORMÁTICA S/A), designando nova data 

de audiência de conciliação, devendo a mesma ser citada. Oportunamente, 

DECLARO a REVELIA da primeira reclamada ( MOVEIS ROMERA), que não 

compareceu ao ato (audiência) e não apresentou contestação. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001681-66.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO RIBEIRO DIAS (REQUERENTE)

DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA - MT0016594A, 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

12/11/2018 Hora: 14:00 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002007-60.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANILLO FELIX DA SILVA (REQUERENTE)

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEN LUCIA LOBO (REQUERIDO)

ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), para 

manifestar-se acerca dos Embargos de Declaração apresentados nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001467-12.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA GUIMARAES DE SENE (REQUERENTE)

LUCAS MACIEL FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

OI S.A (REQUERIDO)

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, as contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000517-03.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO (ADVOGADO(A))

CAROLYNE SATIL PARREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), para 

manifestar-se acerca dos Embargos de Declaração apresentados nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000415-78.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILKMARER DOMINGUES SALDANHA (REQUERENTE)

DANIELLY BARROS DO PRADO (ADVOGADO(A))

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA (ADVOGADO(A))

EDMAR COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), para 

manifestar-se acerca dos Embargos de Declaração apresentados nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000895-22.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON CARLOS VIEIRA (ADVOGADO(A))

ALLIANZ SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEILA DE ALBUQUERQUE LEAO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ELTON CARLOS VIEIRA - MG99455, para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 12/11/2018 

Hora: 15:20 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1002287-31.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

AGMON ALCANTARA DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

alegando que teve seu nome indevidamente negativado, visto que jamais 

contratou o serviço da parte promovida. O promovido apresentou sua 

contestação, apresentando contrato devidamente assinado, onde 

comprova a origem da divida em nome da parte autora, sendo as 

assinaturas idênticas ao documento apresentado. Partindo para o 

julgamento, tenho que razão não assiste a parte autora. Superados o fato 

que o autor possuía um contrato com a Ré, e não comprovado o 

pagamento, forçoso reconhecer que a cobrança é devida, e a Reclamada 

agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do 

Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os 

praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, 

ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 

5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na 

hipótese em apreço, a ausência de pagamento pelo Reclamante, razão 

pela qual não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim 

sendo, in casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, 

levando-se em conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. Que seja revogado 

efeitos antecipatórios eventualmente concedidos. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-35.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO ANTIQUERA BARBOSA (REQUERENTE)

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, as contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011872-90.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN HUGO DE CARVALHO MACHADO (EXEQUENTE)

TAMIRIS JESIELI DE CARVALHO MACHADO (EXEQUENTE)

ALLESSANDRA BLOSFELD AGUIAR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA AZEVEDO BRAZ (ADVOGADO(A))

NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente RENAN HUGO DE CARVALHO 

MACHADO e outros, por meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) 

EXEQUENTE: ALLESSANDRA BLOSFELD AGUIAR - MT0016133A 

ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: ALLESSANDRA BLOSFELD AGUIAR - 

MT0016133A para se manifestar acerca do comprovante de deposito 

anexado nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010825-81.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PEONIA GOUVEIA DE VASCONCELOS (ADVOGADO(A))

PEONIA GOUVEIA DE VASCONCELOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO 

(ADVOGADO(A))

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar Contrarrazões aos Embargos de Declaração interposto nos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000713-70.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI SILVA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

ANDERSON ADIEL POSTAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE GOMES SANTANA (EXECUTADO)

ACUCENA CASTELO BRANCO GOUVEIA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente ROSELI SILVA & CIA LTDA - ME, por 

meio de seu Advogado(a) ADVOGADOS DO(A) EXEQUENTE: ONELIA 

FRANCISCA GUIMARAES - MT0012826A, ANDERSON ADIEL POSTAL - 

MT0011844A para se manifestar acerca da certidão do senhor Oficial de 

Justiça ou continuidade do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010567-66.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVAIRSON TORRES (REQUERENTE)

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

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

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000180-77.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA OLIVEIRA SANTOS (ADVOGADO(A))

FABIOLLA PARREIRA ALMEIDA (ADVOGADO(A))

LUCILEI GOMES SIQUEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONIVALDO JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034828/9/2018 Página 64 de 849



intimar a parte Reclamante/Exequente LUCILEI GOMES SIQUEIRA, por meio 

de seu Advogado(a) ADVOGADOS DO(A) EXEQUENTE: POLIANA 

OLIVEIRA SANTOS - MT0014467A-O, FABIOLLA PARREIRA ALMEIDA - 

MT0020976A para se manifestar acerca da certidão do senhor Oficial de 

Justiça ou continuidade do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011674-82.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO CARVALHO DA SILVA (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar 

o pagamento do saldo devedor das Custas Judiciais no valor de R$ 413,40 

e da Taxa Judiciária no valor de R$ 136,83, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução 

Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, protesto e negativação nos órgãos de proteção ao crédito, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1005572-89.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. E. N. N. (ADVOGADO(A))

C. E. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. F. G. P. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1005572-89.2018.8.11.0006 REQUERENTE: CARMEN ESPINOSA 

REQUERIDO: CARLOS FERNANDO GÓVIO PEREIRA Vistos etc. Trata-se 

de Ação de Tutela e Guarda proposta por Carmen Espinosa em benefício 

do menor Carlos Fernando Govio Pereira, ambos devidamente qualificados 

nos autos em epígrafe. Assevera a autora que propôs a presente 

demanda para obter judicialmente a guarda de seu neto, tendo em vista 

que seus genitores faleceram e que possui a guarda fática deste 

atualmente, sendo que presta toda a assistência necessária para o 

desenvolvimento da criança. Dessa forma, requer a guarda de Carlos 

Fernando Govio Pereira para poder representá-lo nas situações 

necessárias, bem como cuidar e zelar pelos interesses do menor. Com a 

inicial vieram os documentos pertinentes. É o relatório. Decido. 

Processe-se em segredo de justiça. Defiro os benefícios da Justiça 

Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, observando-se o que 

dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de Processo Civil. As regras 

que inspiram o legislador sobre o instituto da guarda ensejam sempre e 

primordialmente o interesse da criança/adolescente, ou seja, em questão 

de guarda da criança, o que deve ser levado em conta é a conveniência 

do impúbere. Desta forma, sobreleva ressaltar que os pressupostos para 

a autorização da guarda estão previstos no artigo 33 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, o qual, em seu § 1º, dispõe que “a guarda 

destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida, liminar ou 

incidentalmente, nos procedimentos de tutela e adoção, exceto no de 

adoção por estrangeiros”. Por outro lado, sabe-se que o espírito 

teleológico de todas as normas que disciplinam as relações jurídicas, que 

envolvem pessoas menores de dezoito anos, é a máxima proteção da 

criança e do adolescente, princípio este erigido ao patamar constitucional, 

pois o art. 227 da Carta Magna é enfático ao preceituar que “é dever da 

família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 

com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 

colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão”. Assim, no caso sub judice, 

analisando o pedido guarda provisória, bem como os documentos 

acostados aos autos, vejo que a tutela de urgência pleiteada deve ser 

deferida. Diante de todo exposto, CONCEDO a guarda provisória da 

criança Carlos Fernando Govio Pereira em favor da Requerente Carmen 

Espinosa. Expeça-se o competente termo de guarda provisória. Citem-se 

eventuais terceiros interessados via edital. Intime-se a equipe 

multidisciplinar deste Juízo para realização de estudo psicossocial na 

residência da parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias. Com a juntada do 

relatório psicossocial, intime-se a requerente para manifestação no prazo 

de 15 (quinze) dias e, em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público para mesma finalidade. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cáceres, 26 de setembro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1005560-75.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA REGINA RODRIGUES (REQUERENTE)

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1005560-75.2018.8.11.0006 REQUERENTE: TEREZA REGINA RODRIGUES 

Vistos etc. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de 

posterior revogação, observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 

98 do Código de Processo Civil. Trata-se de Alvará Judicial proposto por 

Tereza Regina Rodrigues no intento de obter autorização judicial para 

auferir levantamento de valores não sacados em vida pelo de cujus 

Máximo Rodrigues. Analisando detidamente os autos, verifica-se da 

narrativa que o “de cujus” deixara além da requerente, outra filha, a saber, 

Edite Rodrigues. Dessa maneira, intime-se a parte autora, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos a regularização processual 

dos demais herdeiros, instrumento público ou termo judicial de renúncia 

destes ou endereço e qualificação completa. Ademais, tendo em vista que 

a parte autora não possui informações acerca do valor correspondente, 

expeça-se ofício ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, para que 

informem a este Juízo, no prazo de 10 (dez) dias, o quantum atualizado a 

disposição dos herdeiros do falecido Máximo Rodrigues. Decorrido o 

prazo e com o retorno dos expedientes, à conclusão. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Cáceres, 26 de setembro de 

2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 155229 Nr: 2728-62.2013.811.0006

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ LOPES DA SILVA - 

OAB:11.915-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA JOSE LOPES DA 

SILVA BRITO - OAB:11915

 Vistos etc.

Defiro o pedido formulado às fls. 510 e DETERMINO o levantamento do 

valor depositado em favor do advogado do autor (fls. 506).

Deverá o exequente, ainda, requerer as medidas que entender pertinentes 

para o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Quanto ao pedido de cumprimento de sentença formulado pela requerida 

às fls. 525/529, entendo que o pleito carece de complementação, vez que 

há requerimento de obrigação de fazer, para que o réu apresente planilha 

para evolução de saldo devedor (fls. 527), bem como pedido de 

pagamento de quantia sem que tenha sido sequer apresentado 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos termos do artigo 

524 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, intime-se a requerida, por meio de seu advogado, para 

que complemente o pedido de cumprimento de sentença, no prazo de 15 
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(dez) dias, sob pena de indeferimento.

Decorrido o prazo, e devidamente certificado, à conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 97245 Nr: 2312-02.2010.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:12.079, WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - 

OAB:12.829/MT, WANTUIL FERNANDES JUNIOR - OAB:10705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391/MT

 Certifico que intimo a advogada BENEDITA IVONE ADORNO do 

desarquivamento do processo, devendo se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena do retorno do mesmo ao arquivo.

Citação

Citação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1005572-89.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. E. N. N. (ADVOGADO(A))

C. E. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. F. G. P. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS 

Dados do processo: Processo: 1005572-89.2018.8.11.0006; Valor causa: 

$1,000.00; Tipo: Cível; Espécie: GUARDA (1420)/[Tutela e Curatela]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

CARMEN ESPINOSA Parte Ré: REQUERIDO: CARLOS FERNANDO GÓVIO 

PEREIRA Pessoa(s) a ser(em) citada(s) TERCEIROS INTERESSADOS Data 

de Distribuição da Ação: 25/09/2018 15:18:46. FINALIDADE: Para que 

tomem conhecimento da presente ação. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de 

Ação de Tutela e Guarda proposta por Carmen Espinosa, em benefício do 

menor Carlos Fernando Govio Pereira. Despacho/Decisão: Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Tutela e Guarda proposta por em benefício Carmen 

Espinosa do menor Carlos Fernando Govio Pereira, ambos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe. Assevera a autora que propôs a 

presente demanda para obter judicialmente a guarda de seu neto, tendo 

em vista que seus genitores faleceram e que possui a guarda fática deste 

atualmente, sendo que presta toda a assistência necessária para o 

desenvolvimento da criança. Dessa forma, requer a guarda de Carlos 

Fernando Govio Pereira para poder representá-lo nas situações 

necessárias, bem como cuidar e zelar pelos interesses do menor. Com a 

inicial vieram os documentos pertinentes. É o relatório. Decido. 

Processe-se em segredo de justiça. Defiro os benefícios da Justiça 

Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, observando-se o que 

dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de Processo Civil. As regras 

que inspiram o legislador sobre o instituto da guarda ensejam sempre e 

primordialmente o interesse da criança/adolescente, ou seja, em questão 

de guarda da criança, o que deve ser levado em conta é a conveniência 

do impúbere. Desta forma, sobreleva ressaltar que os pressupostos para 

a autorização da guarda estão previstos no artigo 33 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, o qual, em seu § 1º, dispõe que “a guarda 

destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida, liminar ou 

incidentalmente, nos procedimentos de tutela e adoção, exceto no de 

adoção por estrangeiros”. Por outro lado, sabe-se que o espírito 

teleológico de todas as normas que disciplinam as relações jurídicas, que 

envolvem pessoas menores de dezoito anos, é a máxima proteção da 

criança e do adolescente, princípio este erigido ao patamar constitucional, 

pois o art. 227 da Carta Magna é enfático ao preceituar que “é dever da 

família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 

com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 

colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão”. Assim, no caso sub judice, 

analisando o pedido guarda provisória, bem como os documentos 

acostados aos autos, vejo que a tutela de urgência pleiteada deve ser 

deferida. Diante de todo exposto, a guarda provisória da criança em favor 

CONCEDO Carlos Fernando Govio Pereira da Requerente Carmen 

Espinosa. Expeça-se o competente termo de guarda provisória. Citem-se 

eventuais terceiros interessados via edital. Intime-se a equipe 

multidisciplinar deste Juízo para realização de estudo psicossocial na 

residência da parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias. Com a juntada do 

relatório psicossocial, intime-se a requerente para manifestação no prazo 

de 15 (quinze) dias e, em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público para mesma finalidade. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cáceres, 26 de setembro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de 

Direito E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LUCELY 

BARROSO RAMSAY CAIXETA, digitei. Cáceres, 27 de setembro de 2018 

JACKLINE MÁRCIA DIAS TINGO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA 

CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005624-85.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO KAWASAKI (ADVOGADO(A))

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(REQUERENTE)

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANE DE LIMA SANTOS ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Atendidos os requisitos formais do 

artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE a presente Carta 

Precatória, observando-se as formalidades e exigências legais, servindo 

esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante ou pendência de 

diligências a serem custeadas pela parte interessada, INFORME-SE ao 

Juízo deprecante por meio eletrônico visando a regularização no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de devolução na forma do item 2.7.2 da CNGC1. 

3 – Após o cumprimento e ausentes custas pendentes (artigo 268 da Lei 

n. 13.105/2015 – Novo CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas de 

praxe. 4 – Às providências. Cáceres/MT, 27 de setembro de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 2.7.2 – Decorrido o prazo 

de 30 (trinta) dias sem o devido recolhimento das custas judiciais, o Diretor 

do Foro devolverá a carta precatória ao Juízo de origem, constando no 

ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de 

novo encaminhamento.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005633-47.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO ALBUQUERQUE S C LTDA 

(REQUERENTE)

JOSE FRANCISCO FERREIRA DE SENA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOSE CARDOSO (REQUERIDO)

MARIA SONIA ALVES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Atendidos os requisitos formais do 

artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE a presente Carta 

Precatória, observando-se as formalidades e exigências legais, servindo 

esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante ou pendência de 

diligências a serem custeadas pela parte interessada, INFORME-SE ao 

Juízo deprecante por meio eletrônico visando a regularização no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de devolução na forma do item 2.7.2 da CNGC1. 
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3 – Após o cumprimento e ausentes custas pendentes (artigo 268 da Lei 

n. 13.105/2015 – Novo CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas de 

praxe. 4 – Às providências. Cáceres/MT, 27 de setembro de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 2.7.2 – Decorrido o prazo 

de 30 (trinta) dias sem o devido recolhimento das custas judiciais, o Diretor 

do Foro devolverá a carta precatória ao Juízo de origem, constando no 

ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de 

novo encaminhamento.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 183486 Nr: 4362-25.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI GUARDIA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RYVIA RYCHELLE MARIA 

JOSEPH LACERDA SODRÉ DE SOUZA - OAB:10049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE JOSÉ PARADA 

SIMÃO - OAB:221386

 CERTIDÃO

TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

 IMPULSIONAMENTO PARA CONTRARRAZOAR

Certifico que a apelação interposta pela parte apelante é tempestiva (fls. 

169/179).

Com efeito impulsiono os autos, com a finalidade de que a parte apelada, 

na pessoa de seu Advogado, no prazo legal, apresente contrarrazões ao 

recurso interposto.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 164951 Nr: 2057-05.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO GATTO BELOTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS 

-DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DANTAS SOUZA - 

OAB:16143

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 CERTIDÃO

TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

 IMPULSIONAMENTO PARA CONTRARRAZOAR

Certifico que a apelação interposta pela parte apelante é tempestiva (fls. 

143/154).

Com efeito impulsiono os autos, com a finalidade de que a parte apelada, 

na pessoa de seu Advogado, no prazo legal, apresente contrarrazões ao 

recurso interposto.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 191362 Nr: 9150-82.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZETE APARECIDA FERMINO MENUZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCATUR - EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE 

TRANSPORTE E TURISMO LTDA, COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON LEANDRO DE CAMPOS 

- OAB:6950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SILVA NAVEGA - 

OAB:118.948/RJ, FÁBIO NUNES NEVES DE ARAÚJO - OAB:18415/O, 

GABRIEL SANTOS ALBERTTI - OAB:44655, PEDRO MOACYR PINTO 

JÚNIOR - OAB:7585 OAB/MT, RAFAEL WERNECK COTTA - 

OAB:167.373/RJ, RICARDO BATISTA BLASI - OAB:12249/MT

 A seguir foi proferido o seguinte despacho:

1. Não havendo requerimento de diligências, DECLARA-SE encerrada a 

instrução.

2. Permaneçam os autos CONCLUSOS para sentença.

 3. CUMPRA-SE.

Saem os presentes devidamente intimados da presente decisão.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo após lido, vai devidamente assinado por 

mim e pelos presentes.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 150668 Nr: 9443-57.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAFICA TIGRE LTDA-ME, JEAN PAULO 

CARNEIRO, ROSANA NEVES DE CASTRO CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte autora, por meio de seu advogado legalmente constituído, para, no 

prazo de 10 (dez) dias, recolher a diligência para o oficial de justiça para o 

cumprimento de mandado de citação. Para tanto deverá a parte acessar o 

site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar no ícone SERVIÇOS - GUIAS – 

DILIGÊNCIA – EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA. Após o pagamento, 

acostar o comprovante aos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 190952 Nr: 8879-73.2015.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA DE CARVALHO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CACERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 CERTIDÃO

TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

 IMPULSIONAMENTO PARA CONTRARRAZOAR

Certifico que a apelação interposta pela parte apelante é tempestiva (fls. 

81/83-v).

Com efeito impulsiono os autos, com a finalidade de que a parte apelada, 

na pessoa de seu Advogado, no prazo legal, apresente contrarrazões ao 

recurso interposto.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 91686 Nr: 6821-10.2009.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIEL AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACI GARCIA, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3.884 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES, MAURO PAULO 

GALERA MARI - OAB:3.056 MT

 CERTIDÃO

TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

 IMPULSIONAMENTO PARA CONTRARRAZOAR

Certifico que a apelação interposta pela parte apelante é tempestiva (fls. 

129/133).

Com efeito impulsiono os autos, com a finalidade de que a parte apelada, 

na pessoa de seu Advogado, no prazo legal, apresente contrarrazões ao 
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recurso interposto.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 145677 Nr: 3758-69.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA VILELA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNOPAR - UNIVERSIDADE DO NORTE DO 

PARANÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO AIRES DE TOLEDO 

SILVA - OAB:56.679

 Certifico para os devidos e legais efeitos, que o prazo transcorreu "in 

albis" para pagamento voluntário da dívida do executado. Isso posto, nos 

termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos a fim de intimar a 

parte Exequente, por meio de seu advogado, legalmente constituído, para 

que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 96377 Nr: 1441-69.2010.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCLIDES MINEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:5.468 MT, SUÉRIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - 

OAB:6.514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GOMES DA SILVA - 

OAB:18190, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6189

 CERTIDÃO

TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

 IMPULSIONAMENTO PARA CONTRARRAZOAR

Certifico que a apelação interposta pela parte apelante é tempestiva (fls. 

151/171).

Com efeito impulsiono os autos, com a finalidade de que a parte apelada, 

na pessoa de seu Advogado, no prazo legal, apresente contrarrazões ao 

recurso interposto.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 192756 Nr: 10001-24.2015.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMINI S/A-CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISABELA TAIS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA T. P. DE O. 

MATOS - OAB:16.864 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

 TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO

IMPULSIONAMENTO PARA IMPUGNAR

Certifico que a contestação apresentada é tempestiva (fls. 85/88).

 Por corolário impulsiono os autos com o intuito de que a parte autora, na 

pessoa de seu Advogado, acoste ao feito a impugnação no prazo legal.

Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 156730 Nr: 4419-14.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BOSCO MONTEIRO, IEDA NÚCIA GATTASS 

BATISTA MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:MT 6.197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:MT 6.735

 CERTIDÃO

TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

 IMPULSIONAMENTO PARA CONTRARRAZOAR

Certifico que a apelação interposta pela parte apelante é tempestiva (fls. 

437/448).

Com efeito impulsiono os autos, com a finalidade de que a parte apelada, 

na pessoa de seu Advogado, no prazo legal, apresente contrarrazões ao 

recurso interposto.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 200835 Nr: 3942-83.2016.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RALISAN APARECIDA MODESTO BOSCARDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALVES DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE DE AZEVEDO 

SIQUEIRA - OAB:19616/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

AUDIÊNCIA DESIGNADA

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

Advogado, com a finalidade de que compareça com seu cliente na 

Audiência de Conciliação agendada para o dia 8 de outubro de 2018 às 

14h30min, que será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 193670 Nr: 10529-58.2015.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ralisan Aparecida Modesco Boscardin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alves da Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE DE AZEVEDO 

SIQUEIRA - OAB:19616/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 Nos termos do art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os presentes autos, a fim 

de intimar ambas as partes, por meio de seus advogados, legalmente 

constituídos, para comparecerem na audiência de conciliação no dia 

08/10/2018 às 14h30min conforme fls. 154/155 destes autos. Ressalta-se 

o item 5 da decisão de fls. 154, na qual adverte que a ausência das partes 

na audiência de conciliação referida irá acarretar multa por ato atentatório 

à dignidade de justiça na proporção de 2% sobre o valor da causa ou da 

vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 334, §8º do 

CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem desinteresse 

na realização da audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 102207 Nr: 7303-21.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEZOITO 18 FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES JAÓ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERMÍNIO OTTATI DE MENEZES - 

OAB:57.104

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAIKON CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:13164-B, OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA - 

OAB:12101/MT, ROSEMARY TEIXEIRA LISBOA - OAB:120859/RJ

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte exequente, por meio de seu advogado legalmente constituído, para, 
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no prazo de 10 (dez) dias comparecer a esta secretaria da 2ª vara Cível 

da Comarca de Cáceres-MT para retirar a certidão de crédito com o fim de 

habilitar seu crédito perante o juízo da 5ª vara cível da Comarca de 

Manaus-AM.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 78774 Nr: 5412-33.2008.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE SOBRINHO FERREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBORINA CORRÊA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239 MT, GILBERTO JOSÉ DA COSTA - OAB:8734/MT, SILMARA 

PINHEIRO LIMA BASTOS - OAB:8467/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAMIEN REYES PUERTAS - 

OAB:216022

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferido o seguinte despacho:

1. Não havendo requerimento de diligências, DECLARA-SE encerrada a 

instrução.

2. Sai a parte autora devidamente intimada para apresentar seus 

memoriais no prazo de 10 (dez) dias.

3. Em seguida, INTIME-SE a parte ré para o mesmo fim e no mesmo prazo.

4. Após, CONCLUSOS para sentença.

5. CUMPRA-SE.

Saem os presentes devidamente intimados da presente decisão.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo após lido, vai devidamente assinado por 

mim e pelos presentes.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 137830 Nr: 7225-90.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: AGUIDA MARIA PINTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARIA OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A MT

 CERTIDÃO

TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

 IMPULSIONAMENTO PARA CONTRARRAZOAR

Certifico que a apelação interposta pela parte apelante é tempestiva (fls. 

128/135).

Com efeito impulsiono os autos, com a finalidade de que a parte apelada, 

na pessoa de seu Advogado, no prazo legal, apresente contrarrazões ao 

recurso interposto.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 188967 Nr: 7573-69.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BETHANIA LUIZE DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORD TROPICAL-JOB TRANSPORTADORA 

VEICULOS LTDA, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDEL MAJID EGERT NAFAL 

NETO - OAB:18932 - O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO FARIA DE MONTEIRO - 

OAB:17.298 -A, MARCUS VINÍCIUS DE MORAIS JUNQUEIRA - 

OAB:175803

 Certifico para os devidos fins e legais efeitos, que a parte requerente 

apresentou recurso de apelação, sendo este, tempestivo. Posto isso, nos 

termos do art. 152, VI do CPC, impulsiono os autos, a fim de INTIMAR A 

PARTE REQUERIDA, por meio de seu advogado, legalmente constituído, 

para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 169839 Nr: 6113-81.2014.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE DIONIZIA VIERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINO RUBBO, EDITE GUTERRES RUBBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYKON CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:243027

 (...)– DispositivoPosto isso, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado 

na inicial para declarar o domínio da requerente sobre um Lote de terreno 

urbano, situado do Loteamento Vista Alegre, denominado “Lote 17 Quadra 

D”, nesta comarca, com área de 366m2 (trezentos e sessenta e seis 

metros quadrados), registrado no Cartório do 1º Ofício da Comarca de 

Cáceres, sob a matrícula nº 16.198, a fl. 218 – B - do Livro nº 02 – L – 

4.Por conseguinte, EXTINGUE-SE O PROCESSO com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.EXPEÇA-SE 

mandado para o registro da propriedade, encaminhando-se ao Cartório de 

Registro de Imóveis competente. Com o trânsito em julgado, REMETA-SE 

cópia da sentença, da certidão do trânsito em julgado e da planta do imóvel 

ao Cartório de Registro de competente para abertura de Matrícula e 

Registro do Imóvel.Em seguida, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações 

e baixa de estilo.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 25 de setembro de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 97654 Nr: 2724-30.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON SILVA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: hudson - OAB:7485, SAULO 

DA SILVA MOITINHO - OAB:10848/MT

 Código n. 97654

SENTENÇA

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por BANCO 

DO BRASIL S/A em face de NILTON SILVA BARBOSA ambos qualificados 

na inicial.

 Despacho de fl. 101 determinou a intimação da parte autora para 

apresentação de planilha atualizada do débito, sob pena de arquivamento 

dos autos.

À fl. 103 o exequente pugnou pela dilação do prazo em 15 (quinze) dias 

para cumprimento do que fora solicitado.

Entretanto, a parte exequente deixou transcorrer o prazo sem a 

apresentação da planilha atualizada do débito, certidão de fl. 104.

1 – Desta forma, considerando que a parte autora manteve-se inerte, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.

 2 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 25 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 154391 Nr: 1785-45.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIR DUTRA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE JASSEK DRUMOND - 

OAB:14315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 
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SILVA - OAB:8.194-A MT

 (...)Ante o exposto, INDEFERE-SE a petição inicial, nos termos do art. 330, 

inciso III, do Código de Processo Civil .Por consequência, EXTINGUE-SE o 

processo, sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos I e VI 

do Código de Processo Civil. CONCEDE-SE ao autor os benefícios da 

justiça gratuita, razão pela qual o condeno ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa, nos termos do art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil, ficando 

condicionada a execução à mudança de sua condição financeira, nos 

termos do art. 12 da Lei nº 1.060/50.Transitada em julgado a sentença, 

ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de 

estilo.Cáceres/MT, 25 de setembro de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 100173 Nr: 5266-21.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANE HERMINIA DE ARRUDA FANAIA, JOÃO EDSON DE 

ARRUDA FANAIA, VERA HELENA DE ARRUDA FANAIA MONTEIRO, GEZO 

ZANATA, LÍDIA MONTEIRO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANECLEIA MARTINS XAVIER - 

OAB:39743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A MT

 Código: 100173

SENTENÇA

Trata-se de ação de ação de cumprimento de sentença ajuizada por JANE 

HERMINIA DE ARRUDA FANAIA e OUTROS em face de BANCO DO 

BRASIL S/A, todos qualificados na inicial.

 Realizados alguns atos processuais, foi deferida a suspensão do feito 

pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de protocolo da 

petição, despacho de fl. 363, devendo a parte autora se manifestar nos 

autos após findo o prazo da suspensão no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

 Entretanto, consoante certidão de fl. 364 o prazo transcorreu sem que a 

parte autora tivesse acostado aos autos nenhuma manifestação, deixando 

de promover o andamento do feito.

Vieram os autos conclusos.

 É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

No caso em tela percebe-se que a parte requerente não realizou as 

providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do 

processo. O autor permaneceu inerte, prejudicando assim o bom 

andamento da demanda.

Diante disso, considerando que os autores não promoveram as diligências 

que lhe competiam, deve o processo ser extinto por ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo.

Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 25 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 155363 Nr: 2877-58.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZINEI RAMOS DA SILVA, LUIZ CARLOS DE CAMPOS 

RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI SILVA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDEL MAJID EGERT NAFAL 

NETO - OAB:18932 - O/MT, JAIR ROBERTO MARQUES - 

OAB:8.969-B/MT, JULIANO MARQUES RIBEIRO - OAB:MT-8973/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO GERALDO 

COUTINHO HORN - OAB:13.522-B MT

 Certifico para os devidos fins e legais efeitos que a parte requerida 

deixou de efetuar o pagamento da dívida. Posto isso, nos termos do art. 

152, Vl do CPC, INTIMI-SE a parte exequente para manifestar no prazo de 

15 dias, pugnando o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 6768 Nr: 434-62.1998.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÂNDIDO DA SILVA NUNES, ERACLIDES DA SILVA, 

MARIA LIVRAMENTO NUNES, IRENE LIVRAMENTO NUNES, TOMAZ 

MARTINHO DA CRUZ, LUCIO MARTINHO DA CRUZ, JOÃO JOSÉ DA 

SILVA, SERGIO VENÂNCIO DO LIVRAMENTO NUNES, CLARINDO CARLOS 

TEOTONIO, INOCÊNCIO DA SILVA, IVO JOSÉ DA SILVA, IDERCIO JOSÉ DA 

SILVA, GETULIO DA CRUZ SOUZA, GENTIL JOSÉ DA SILVA, ONOFRE 

PATRÍCIO DA SILVA, ELIAS ABDS MONTEIRO, JOÃO AUGUSTO DA 

SILVA, BENEDITO JOSÉ DA SILVA, ANA DADY SILVA, JOSÉ MILTON DA 

SILVA, LAUDELINO DA SILVA, JOÃO PIRES DE MORAES, SEBASTIÃO 

JOSÉ DA SILVA, VERISSIMO LINO DA SILVA, BENTO ALOISIO 

RODRIGUES, HERMINIO VENCIANO DO LIVRAMENTO NUNES, JOÃO 

FELIPE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PALMIRO DA SILVA, JOSÉ PALMIRO DA 

SILVA FILHO, ESPÓLIO DE VICENTE DONIZETE DE LIMA, MARCIA 

PALMIRO DA SILVA E LIMA, ELIZABETE LOPES PALMIRO DA SILVA E 

LIMA, LUIZ CÉSAR PALMIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825, SILVIO ARAUJO PEREIRA - OAB:16162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 6768

DECISÃO

1 – Diante do requerimento de fls. 948/952 e a fim de conferir efetividade 

ao título executivo judicial, com fundamento no art. 536, § 1º, do Código de 

Processo Civil, EXPEÇA-SE mandado de manutenção de posse da área 

indicada na sentença de fls. 554/564 em favor da parte João Augusto da 

Silva.

O pleito de reforço policial deverá ser, se necessário, apresentado pelo 

Sr. Oficial de Justiça, indicando os motivos do pleito.

2 – No mais, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, pugnarem o 

que entenderem de direito, sob pena de arquivamento.

3 – Caso transcorra “in albis” o prazo assinalado, ARQUIVEM-SE os autos 

com a baixas e anotações de estilo.

4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 26 de setembro de 2018.

 RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 198161 Nr: 2364-85.2016.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA BONFÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS 

-DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 (...)Diante do exposto, este Juízo JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido constante da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização referente ao seguro DPVAT ao autor, no valor de R$ 2.362,50 

(dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), sobre o 

qual deverá incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da data de 

citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro, com 

espeque no artigo 3º da Lei n. 6.194/74.Pelo princípio da causalidade, 

CONDENA-SE a parte demandada ao pagamento das custas processuais, 

despesas e honorários advocatícios, que ficam arbitrados em 10% sobre 

o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Por 

consequência, EXTINGUE-SE o processo, com a resolução do mérito, nos 
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termos do art. 487, inciso I, do CPC.Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE 

os autos mediante as cautelas de esti lo.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 25 de setembro de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 86353 Nr: 1867-18.2009.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIBENS LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON DA SILVA POQUIVIQUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642/MT, OTAVIO SIMPLICIO KHUN - OAB:14238 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER FAUSTINO BARBOSA - 

OAB:OAB-MT 11.566-A

 (...)Logo, diante da inércia da parte interessada em promover o regular 

processamento do feito, JULGA-SE EXTINTO este processo sem a 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de 

Processo Civil. CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o 

valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.Após, certifique-se o 

trânsito em julgado e ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixa 

de estilo.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 25 de setembro de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 101375 Nr: 6471-85.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO BRAÚNA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPA-EMPREENDEDORA E ADMNISTRADORA 

DE SERV. PÓSTUM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

- OAB:4825

 (...)1 – Ante o exposto, este Juízo RECEBE a impugnação oposta pela 

parte devedora sem efeito suspensivo, com supedâneo no art. 919, §1º 

do CPC. 2 - Este Juízo ACOLHE PARCIALMENTE a impugnação ao 

cumprimento de sentença formulada pelo devedor às fls. 376/382, nos 

termos da fundamentação antes exposta.3 – INTIME-SE a parte exequente 

para anexar aos autos nova planilha de débito com os valores 

atualizações da condenação, tanto do principal – nos termos da sentença 

– adequando-se à presente decisão, no prazo de 05 (cinco) dias.4 – Uma 

vez que a impugnação da parte executada fora parcialmente acolhida, 

CONDENA-SE a parte exequente ao pagamento dos honorários 

advocatícios, ARBITRADOS esses em 10% sobre o valor corrigido do 

cumprimento de sentença de acordo com esta decisão, nos termos do 

artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC. Todavia, SUSPENDE-SE a exigibilidade da 

verba de sucumbência acima, nos termos do art. 98, §3º do CPC. 5 - Após 

o transcurso do prazo, com ou sem manifestação da parte exequente, 

voltem os autos CONCLUSOS.6 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 25 

de setembro de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 109623 Nr: 12044-70.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO ANDRÉ FREITAS, VINÍCIUS CASTRO CINTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMIL CACERES MINERAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT

 (...)1 – Ante o exposto, este juízo INDEFERE o pedido formulado pelo 

devedor às fls. 55/56. 2 – HOMOLOGAM-SE os cálculos do credor à fl. 64. 

3 – No mais, ante a ausência de pagamento espontâneo da obrigação, 

com fundamento no princípio da causalidade, em sintonia com a Súmula 

517 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, CONDENA-SE a parte executada ao 

pagamento de honorários advocatícios, correspondente a 10 % (dez por 

cento) do valor atualizado do débito, nos termos dos artigos 85, §§ 1º e 2º 

do Código de Processo Civil, além da multa descrita à fl. 50.4 – Em 

seguida, EXPEÇA-SE alvará para o levantamento dos valores depositados 

pela executada (fl. 60), considerando os dados bancários indicados à fl. 

63.5 – Por fim, com fundamento no art. 854 do Código de Processo Civil, 

uma vez que já homologados os cálculos, DEFERE-SE o pedido da parte 

exequente, a fim de promover o bloqueio nas contas bancárias conforme 

requerido, utilizando-se, para tanto, do sistema BACENJUD até o valor da 

execução, com o decote do valor já depositado, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.6 – Por fim, CONCLUSOS 

para demais deliberações. 7 – CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Cáceres/MT, 25 de setembro de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 4921 Nr: 239-19.1994.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO ANDRÉ FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMIL CACERES MINERAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, JOÃO BATISTA NICHELE - 

OAB:7540-B/MT, JONADABE DOS REIS SANTIAGO - OAB:7632

 Código n. 4921

DESPACHO

1 – Diante da petição de fls. 415/418, INTIME-SE a parte executada para, 

no prazo de 15 dias, manifestar acerca da pretensão de conversão da 

obrigação de entregar coisa certa em perdas e danos, bem como com 

relação ao valor indicado pela parte exequente, valendo o silêncio como 

inexistência de oposição à conversão.

2 – Havendo concordância, expressa ou tácita, CONCLUSOS para a 

análise do pedido de fls. 415/418.

3 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 25 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 64033 Nr: 1547-36.2007.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILMA AUXILIADORA CARVALHO DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL MATER DEI, HELIO ALVES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KHRISTIAN SANTANA RAMOS - 

OAB:10318/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA LUBIANCA - 

OAB:3583/TO, DOUGLAS ALVES DA CRUZ - OAB:5059, EVELYN HACK 

BIDIGARAY - OAB:7247

 (...)fixam-se como controvertidos os seguintes pontos:A) a existência de 

negligência e imperícia no atendimento médico;B) o nexo de causalidade 

entre os danos sofridos pela autora com eventual conduta praticada pelos 

demandados;C) a responsabilidade dos demandados;D) a extensão dos 

danos sofridos pela parte autora.(...)1 – DEFERE a realização de prova 

pericial direta e indireta e, em observância ao que determina o § 1º do art. 

156 do CPC, NOMEIA como perito o médico Dr. Sérgio Ricardo Evangelista 

(CRM-MT 3666) cirurgião plástico(...)2- INTIME-SE o Perito nomeado para 

apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias. 

(...)INTIME-SE o réu para o adimplemento dos honorários periciais, que 

deverão ser depositados em juízo no prazo de 10 (dez) dias após a 

intimação para tal fim, sob pena de preclusão. 3– Em seguida, INTIME-SE o 

perito nomeado para informar a data em que iniciará a realização dos 

trabalhos periciais, devendo ser intimadas as partes. 4- INTIMEM-SE as 
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partes acerca do local e da data assinalada para realização da perícia, 

conforme exigência do art. 474 do Código de Processo Civil , devendo o 

laudo pericial ser apresentado nos autos no prazo de 30 (trinta) dias, 

devendo o Sr. Perito ser cientificado deste prazo (art. 465 do CPC ).5-As 

partes poderão arguir o impedimento ou suspeição do perito, indicar 

assistentes e formular quesitos no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

prevê o art. 465, §1º, incisos I, II e III do CPC.6- As partes, depois de 

intimadas, poderão manifestar-se sobre o laudo do perito no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, (...)8– (...)CITE-SE a parte denunciada no endereço 

indicado pelo requerido por meio de carta precatória.9- Após, INTIME-SE o 

hospital requerido para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o 

recolhimento das diligências necessárias para a distribuição da aludida 

carta precatória.10- Por fim, remetam-se os autos CONCLUSOS para 

demais deliberações.11- INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 194801 Nr: 401-42.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS PIONEIRA DO SUDOESTE DO MATO GROSSO-SICREDI 

SUDOESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A G OURIVES ME, ANTONIO GARCIA OURIVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A MT, CAROLINA ZENIR R. DO CARMO - OAB:19970, 

EVELYN LIRELOTO SIGURI - OAB:11130, FELIPE DE QUEIROZ CHAVES - 

OAB:21693, LEONARDO BEGA FEIJÓ - OAB:16919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO LUIZ DE ARRUDA 

LINDOTE - OAB:14.876 MT, LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - 

OAB:14.309 MT

 Código 194801

DESPACHO

1 – Informações referentes ao Agravo de Instrumento n. 

1010721-84.2018.811.0000– TJ/MT prestadas nesta data e encaminhadas 

por malote digital ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

2 – Tendo em vista o efeito recursal regressivo (juízo de retratação), este 

Juízo MANTÉM a decisão agravada por seus próprios fundamentos, nos 

termos do art. 1.018, §1º, do Código de Processo Civil.

3 – Como o recurso de agravo foi recebido com o efeito suspensivo, 

AGUARDE-SE a decisão final naquele recurso.

Cáceres/MT, 25 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 180004 Nr: 2257-75.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VL, WL, VCSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Código n. 180004

SENTENÇA

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por BANCO 

BRADESCO S/A em face VCS LIMA, WILSON LIMA E VALÉRIA 

CARVALHO SANTOS LIMA, ambos qualificados na inicial.

 Realizados alguns atos processuais, a parte autora foi intimada para 

manifestação no prazo de 10 (dez) dias requerendo pelo que entender de 

direito (fl. 87).

À fl. 88 a parte requerente apresentou manifestação requerendo a 

suspensão do feito, porém de forma intempestiva.

 Consoante certidão de fl. 89 a parte autora deixou transcorrer o prazo 

sem apresentar manifestação.

 1 – Desta forma, considerando que a parte autora manteve-se inerte, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.

 2 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 24 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 5058 Nr: 487-43.1998.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRDS, JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 5058

 DECISÃO

1 – Certidão de fl. 179 identificou que a parte exequente deixou 

transcorrer o prazo de 10 (dez) dias determinado à fl. 177 sem apresentar 

manifestação nos autos, porém há um equívoco na contagem de prazo, 

sendo, portanto, verificada a tempestividade da manifestação do 

exequente à fl. 178, logo, este juízo torna sem efeito a certidão de fl. 179.

 2 – Intimada a promover o andamento do feito, requerendo o que entender 

de direito, a parte exequente pugnou pela expedição de mandado de 

citação, penhora e avaliação para ser cumprido no endereço mencionado 

(fl. 178).

 Desta feita, EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação de eventuais 

bens localizados pela parte exequente ou indicados pela parte executada, 

advertindo-se que todas as buscas de bens já foram efetuadas pelo Juízo 

nos autos, sendo que todas as demais são a cargo do credor.

3 – Havendo constrição patrimonial nas diligências promovidas, INTIME-SE 

o executado por meio de seu advogado ou de maneira pessoal para 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, §3º do CPC).

 4 – Cumpridas todas as providências anteriores, INTIME-SE a parte 

exequente para que se manifeste, requerendo o que entender de direito 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

Ressalte-se que no decorrer do processo, este juízo já realizou buscas de 

bens em todos os mecanismos colocados à disposição do Poder 

Judiciário, sendo que qualquer reiteração dos pedidos importará em 

arquivamento do processo por inércia do credor e falta de providências 

úteis ao deslinde do feito.

5 – Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações.

 6 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 24 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 178749 Nr: 1485-15.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANE BELLOTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT, EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:7485MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 (...)Ante o exposto, este Juízo JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos contidos na exordial para CONFIRMAR a liminar concedida e:a) 

DETERMINAR que o réu passe a limitar os descontos no percentual de 

30% da renda líquida da autora, ainda que para isso seja necessário 

readequar a quantidade e valores das parcelas; b)CONDENAR o réu a 

pagar a título de danos morais à parte autora o valor de R$ 4.770,00 

(quatro mil setecentos e setenta reais), com incidência de juros de mora 

de 1% ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC, a 

partir da data da prolação da sentença.Por fim, CONDENA o réu ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, correspondentes a 10% sobre o valor atualizado 

da condenação (art. 85, § 2º, do CPC). No mais, este Juízo EXTINGUE o 

processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. 

Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de estilo.INTIME-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 24 de setembro 

de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho
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 Cod. Proc.: 149963 Nr: 8671-94.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YASUHIKO ENDO, TERU FUKUCHIMA ENDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLINIO SAMACLAY DE LIMA MORAN, RENATA 

GOMES DE OLIVEIRA LIMA MORAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON LOBO MENDES FILHO 

- OAB:10.791 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CANDIDO DE 

CARVALHO BARBOSA LIMA - OAB:16646

 Código: 149963DECISÃOTrata-se de ação de rescisão contratual c/c 

reparação por danos ajuizada por YASUHIKO ENDO e TERU FUKUCHIMA 

ENDO em face de PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA MORAN e RENATA GOMES 

DE OLIVEIRA LIMA MORAN, ambos qualificados no encarte processual. 

(...)Sendo assim, este Juízo rejeita a preliminar alegada.(...)DELIMITAÇÃO 

DAS QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS (...)Diante disso, este 

juízo INDEFERE a realização da perícia técnica requerida.(...)Nesse 

quadro, fixam-se como controvertidos os seguintes pontos:(A)O 

inadimplemento total ou parcial do contrato;(B)A posse mansa e pacífica 

dos réus;(C)O prévio conhecimento pelos autores da construção realizada 

pelos réus no imóvel delimitado na petição inicial;(D)A data da realização 

da construção do imóvel pelos réus na área objeto da lide;(E)O valor atual 

da área ocupada pelos réus;(F)A ocorrência de esbulho por parte dos 

réus;(G)A ocorrência de lucros cessantes e sua mensuração.ADMITE-SE 

a prova testemunhal para eventualmente comprovar as questões de fato 

descritas nos pontos controvertidos apontados acima.1 - (...)DESIGNA-SE 

audiência de instrução e julgamento para o dia 31 de outubro de 2018 às 

16h30min. 2 - INTIMEM-SE as partes para que apresentem o rol de 

testemunhas no prazo de 10 (dez) dias, observando-se a regra do ônus 

probatório disposto no art. 373 do CPC, sob pena de preclusão. 3 - Nos 

termos do art. 455 do Código de Processo Civil, incumbe ao advogado (a) 

da parte informar ou intimar a testemunha a ser inquirida, que deverá ser 

realizada através de carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado (a) juntar aos autos com antecedência pelo menos de 03 (três) 

dias da audiência agendada a cópia do comprovante da correspondência 

e da intimação (art. 455, §1º do CPC). Não sendo realizada essa 

providência, presume-se a desistência na oitiva (art. 455, §3º do CPC). 

(...) 5 –(...)nos termos do parágrafo sexto do artigo 357 do CPC, o número 

de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), sendo 3 

(três), no máximo, para a prova de cada fato.6 - CUMPRAM-SE. 

INTIMEM-SE

Decisão

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005583-21.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO (ADVOGADO(A))

WANDERLEY BORDONI GASQUES (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO GOMES JUNIOR (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Inicialmente, cumpre analisar o efeito sob o qual os 

embargos do devedor devem ser recebidos, sendo certo que a regra 

passou a ser o recebimento sem efeito suspensivo, consoante o art. 919 

do Código de Processo Civil[1]. Por outra via, o parágrafo 1º do referido 

dispositivo[2] permite, excepcionalmente, o recebimento dos embargos 

com efeito suspensivo, quando pleiteado pelo embargante e preenchidos 

os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a 

execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 

No caso exame, malgrado a oferta de bens móveis (semoventes) à 

penhora no processo executivo, ainda não houve sua aceitação pela 

parte credora e, ante o estabelecimento de escalonamento da ordem de 

preferência, necessária a prévia aquiescência do exequente e posterior 

formalização por meio de termo para a efetivação da garantia. Diante 

desse quadro, verifica-se ausente a garantia da dívida consubstanciada 

em penhora, depósito ou caução suficiente, razão pela qual deve a análise 

da demanda ser realizada sem a suspensão do processo executivo. 1 – 

Ante o exposto, este Juízo RECEBE os embargos opostos pela parte 

devedora sem efeito suspensivo, com supedâneo no art. 919, §1º do CPC. 

2 – INTIME-SE o embargado para, querendo, oferecer resposta no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC. 3 – PROMOVA-SE a 

associação deste processo ao feito executivo (PJE n. 

1003289-93.2018.8.11.0006). 4 – Após, venha o processo CONCLUSO. 5 

– CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 27 de setembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito [1] Art. 919. Os embargos à execução não terão 

efeito suspensivo. [2] § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, 

atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos 

para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001882-86.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA BARBOZA FONSECA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES – DILIGÊNCIA CUMPRIR 

MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO Impulsiono os autos para intimar 

a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, no 

prazo de 15 dias, efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 105,00 reais, visando o cumprimento mandado de 

PENHORA E AVALIAÇÃO. Deverá o nobre causídico acessar o site do 

TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o pagamento da 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante. Cáceres, 27 de setembro de 2018. 

Atenciosamente, Solange Biscaro Marques Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002379-66.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SCAFF ANTONINI (ADVOGADO(A))

FERNANDO SCAFF ANTONINI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS JESUS SIMAN LOPES (EXECUTADO)

RENATO CESAR MARTINS CUNHA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1002379-66.2018.8.11.0006; Valor causa: $3,732.97; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111). Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: FERNANDO SCAFF ANTONINI Parte 

Ré: EXECUTADO: CARLOS JESUS SIMAN LOPES Nos termos do art. 203, 

§4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso XIV da Constituição 

Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono 

os autos para efetuar a intimação da parte exequente para, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar acerca da certidão negativa (ID Num. 

15575070). Cáceres-MT, 27 de setembro de 2018. Atenciosamente, JOEL 

SOARES VIANA JUNIOR Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL 

DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005553-83.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO HENRIQUE BUOSI (REQUERENTE)

MARIA ANGELA BUOSI (REQUERENTE)

ANGELA MARIA BORACINI CARFAN (ADVOGADO(A))

MARIUZA HONORATO DA SILVA BUOSI (REQUERENTE)

VALDECIR CARFAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DILAOR VINHAL (REQUERIDO)

JOSE FRANCISCO MOREIRA MELLO (REQUERIDO)

GENI CECILIA FIGUEIREDO DO CARMO (REQUERIDO)
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OUTROS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1005553-83.2018.8.11.0006; Valor causa: $1,555,970.00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261). Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: MARIA ANGELA BUOSI, JOAO HENRIQUE 

BUOSI, MARIUZA HONORATO DA SILVA BUOSI Parte Ré: REQUERIDO: 

DILAOR VINHAL, JOSE FRANCISCO MOREIRA MELLO, GENI CECILIA 

FIGUEIREDO DO CARMO, OUTROS Nos termos do art. 203, §4° do Código 

de Processo Civil e art. 93, inciso XIV da Constituição Federal c.c com 

artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos com a 

finalidade de efetuar a intimação da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o depósito da diligência do(a) Sr.(ª) Oficial(a) de 

Justiça, devendo o(a) nobre causídico acessar o site do TJMT 

(www.tjmt.jus.br), CPD (Central de Pagamento de Diligência), 

regulamentada pelo Provimento 7/2017 – CGJ, clicar nos ícones “Serviços 

- Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após 

efetuar o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá 

acostar aos autos o respectivo comprovante. Eu, Joel Soares Viana 

Junior, Analista Judiciário, digitei. Cáceres-MT, 27 de setembro de 2018. 

Atenciosamente, JOEL SOARES VIANA JUNIOR Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: 

(65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005558-08.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELA BUOSI (REQUERENTE)

WALDIR BUOSI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OUTROS (REQUERIDO)

JOSE FRANCISCO MOREIRA MELLO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1005558-08.2018.8.11.0006; Valor causa: $519,660.00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261). Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: MARIA ANGELA BUOSI Parte Ré: 

REQUERIDO: JOSE FRANCISCO MOREIRA MELLO, OUTROS Nos termos do 

art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso XIV da 

Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de efetuar a intimação da 

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

diligência do(a) Sr.(ª) Oficial(a) de Justiça, devendo o(a) nobre causídico 

acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), CPD (Central de Pagamento de 

Diligência), regulamentada pelo Provimento 7/2017 – CGJ, clicar nos ícones 

“Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, 

após efetuar o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o patrono 

deverá acostar aos autos o respectivo comprovante. Eu, Joel Soares 

Viana Junior, Analista Judiciário, digitei. Cáceres-MT, 27 de setembro de 

2018. Atenciosamente, JOEL SOARES VIANA JUNIOR Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001451-18.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

RAIMUNDO ARTIAGA TORRES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGUNDO SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE 

CACERES-MT (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

para aguardar resposta de ofício. Cáceres-MT, 27 de setembro de 2018. 

JOEL SOARES VIANA JUNIOR Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA 

CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000730-37.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA (ADVOGADO(A))

GLAUDILENE DE SOUZA RABELO (AUTOR(A))

CLAUDIO DE SOUZA RABELO (AUTOR(A))

EVA VIEIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Marcelo Silva Moura (ADVOGADO(A))

ESPÓLIO DE PILTON FELIX PEREIRA SOBRINHO (RÉU)

JOAO FELIX PEREIRA NETO (RÉU)

JOSE ANTONIO DUARTE ALVARES (ADVOGADO(A))

LUCIANO SALLES CHIAPPA (ADVOGADO(A))

REPRESENTANTE DO ESPÓLIO - CARMEM DE SOUZA RIBEIRO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos que 

aguarda resposta de ofício. Cáceres-MT , 27 de setembro de 2018. JOEL 

SOARES VIANA JUNIOR Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL 

DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002446-65.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

FREDERICO AUGUSTO FERREIRA BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACKSON ALEX RODRIGUES GONCALVES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR ACERCA DE DOCUMENTOS 

JUNTADOS Impulsiono os autos com a finalidade intimar a parte Autora da 

lide, na pessoa de seus Advogados, com o fito de que, no prazo de 15 

dias, manifestem com relação ao teor do documento juntado ao feito (ID 

14909364), inteiro teor da Certidão do Senhor Meirinho, bem como, 

requeira o que entender de direito. Cáceres, 27 de setembro de 2018. 

MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006579-53.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE PRENZLER DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

VALMIR MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA (ADVOGADO(A))

LEONARDO HALLAK ALCANTARA (ADVOGADO(A))

ANA CRISTINA SOARES DE ALMEIDA BERTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA REGINA MARTINS ALVES DE MENEZES (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA (REQUERIDO)

EDMILSON DAMASCENO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MARIA CECILIA BOUSQUET CARNEIRO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA DE OBSTETRICIA E GINECOLOGIA 

LTDA (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Certidão IMPULSIONAMENTO PARA IMPUGNAR Por corolário 

impulsiono os autos com o intuito de que a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado acoste ao feito a impugnação no prazo legal. Cáceres, 27 de 

setembro de 2018. MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: 

TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003639-81.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA ZARZENON (AUTOR(A))

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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OMNI FINANCEIRA S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1003639-81.2018.8.11.0006; Valor causa: $36,398.88; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR(A): DEBORA ZARZENON Parte Ré: RÉU: OMNI 

FINANCEIRA S/A CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO 

IMPULSIONAMENTO PARA IMPUGNAR Certifico que a contestação 

apresentada é tempestiva (ID Num. 15594113). Por corolário impulsiono os 

autos com o intuito de que a parte autora, na pessoa de seu Advogado 

acoste ao feito a impugnação da contestação no prazo legal. Cáceres/MT, 

27 de setembro de 2018. Joel Soares Viana Junior Analista Judiciário 

SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: 

(65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1002124-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILLER RAIMUNDO ANICETO (AUTOR(A))

ADRIANO COLLEGIO ALVES (ADVOGADO(A))

NADIA APARECIDA ANICETO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA (RÉU)

GRAZIELE MARQUES LIBONATTI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Por determinação do(a) MM. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho juiz de Direito, impulsiono os autos com a finalidade intimar a 

parte autora da lide, na pessoa de seus advogados, com o fito de que, no 

prazo de 30 (trinta) dias, formular o pedido principal, devendo o pedido ser 

apresentado nestes autos (art. 308 CPC). Cáceres, 27 de setembro de 

2018. MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico Judiciário(a) SEDE DO 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004976-08.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

PEDRO CEZAR LEMES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO (ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1004976-08.2018.8.11.0006; Valor causa: $3,375.00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR(A): PEDRO CEZAR LEMES DA SILVA Parte Ré: RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO IMPULSIONAMENTO 

PARA IMPUGNAR Certifico que a contestação apresentada é tempestiva 

(ID Num. Num. 15591369). Por corolário impulsiono os autos com o intuito 

de que a parte autora, na pessoa de seu Advogado acoste ao feito a 

impugnação da contestação no prazo legal, assim como para manifestar 

acerca da petição ID Num. 15415571. Cáceres/MT, 27 de setembro de 

2018. Joel Soares Viana Junior Analista Judiciário SEDE DO 3ª VARA 

CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003927-63.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

MANOEL INACIO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1003927-63.2017.8.11.0006; Valor causa: $13,500.00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR(A): MANOEL INACIO DE OLIVEIRA Parte Ré: RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO IMPULSIONAMENTO 

PARA IMPUGNAR Certifico que a contestação apresentada é tempestiva 

(ID Num. 15591064). Por corolário impulsiono os autos com o intuito de que 

a parte autora, na pessoa de seu Advogado acoste ao feito a impugnação 

da contestação no prazo legal. Cáceres/MT, 27 de setembro de 2018. Joel 

Soares Viana Junior Analista Judiciário SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002326-85.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO APARECIDO FAZIO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Impulsiono os autos para intimar a Parte Autora, na 

pessoa de seu Advogado, com o fito de que, no prazo de 15 dias, 

manifeste acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça (ID 15193147), 

promovendo o andamento do feito, pleiteando o que entender de direito. 

Cáceres-MT, 27 de setembro de 2018. GLEICE MARIA CASTRILLON 

Técnica Judiciária

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005615-26.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELINALDO MACEDO FERNANDES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005615-26.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

DELINALDO MACEDO FERNANDES DE OLIVEIRA De início, verifico a 

necessidade de que a inicial. O art. 2°, §2° do Dec. 911/69 estabelece que: 

Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais 

garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor 

poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta 

pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, 

salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo 

aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas 

decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a 

devida prestação de contas. (...) § 2o A mora decorrerá do simples 

vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta 

registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura 

constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. A norma é clara 

quanto a necessidade de notificação com comprovação de recebimento, 

chegando a relativizar a necessidade de que a assinatura seja firmada 

pelo próprio destinatário. Ocorre que da leitura do comprovante de 

postagem (id. Num. 15564220 - Pág. 9), constata-se que o AR retornou 

com a resposta de “não procurado”. Deste modo, extrai-se que não houve 

efetiva notificação do devedor. Ante o exposto, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil , delibero pela emenda da inicial no prazo de 15 

dias, a fim de que o autor promova os seguintes reparos: a) comprove a 

efetiva notificação do requerido no endereço informado no contrato; Fica o 

autor advertido de que a inércia implicará no indeferimento da inicial. 

Decorrido o prazo acima, retorne concluso. Cáceres/MT, 27 de setembro 

de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005561-60.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UISER RAFAEL SOUZA BERGAMO (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005561-60.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

UISER RAFAEL SOUZA BERGAMO Vistos etc. Cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia do mandado. Após o cumprimento, oficie 

comunicando ao Juízo Deprecante o inteiro teor dos atos praticados, com 

as homenagens de estilo, e providencie baixa nos registros. Cáceres/MT, 

27 de setembro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de 

direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005620-48.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ RONALDO DE ANDRADE BRUNO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005620-48.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: LUIZ RONALDO DE ANDRADE BRUNO Vistos etc. 

Cumpra-se a carta precatória, servindo a cópia do mandado. Após o 

cumprimento, oficie comunicando ao Juízo Deprecante o inteiro teor dos 

atos praticados, com as homenagens de estilo, e providencie baixa nos 

registros. Cáceres/MT, 27 de setembro de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002274-89.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO LIMA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

VANIA DA SILVA (AUTOR(A))

ENILSON RAMOS DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA DE JESUS BELUSSI TRANSPORTES - ME (RÉU)

ADRIANO COLLEGIO ALVES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002274-89.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

ENILSON RAMOS DA SILVA, VANIA DA SILVA RÉU: TEREZINHA DE 

JESUS BELUSSI TRANSPORTES - ME Vistos, etc. Oportunizo às partes 

especificarem as provas que desejam produzir no prazo de 15 (quinze) 

dias, justificando sua pertinência, necessidade e finalidade. O 

requerimento genérico será desconsiderado. Após retorne concluso para 

saneamento. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 27 de setembro de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000296-48.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES (ADVOGADO(A))

MARTHA DA COSTA E FARIA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FERNANDO GOUVEIA PINTO (TERCEIRO INTERESSADO)

ALICE ANDREONI LOURENCO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE SALGUEIRO LOURENCO (TERCEIRO INTERESSADO)

ANTONIO DE SOUZA BORGES (RÉU)

FABIANA DE PAULA PRATA VIDAL PINTO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOAO OLIVEIRA GOUVEIA NETO (TERCEIRO INTERESSADO)

LUCIANA PAULA BURANELO GOUVEIA (TERCEIRO INTERESSADO)

DIVINA BARBOSA BORGES (RÉU)

NELSON BERGAMINI (TERCEIRO INTERESSADO)

CLEUZA MARIA DE SOUZA BERGAMINI (TERCEIRO INTERESSADO)

Outros Interessados:

PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000296-48.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

MARTHA DA COSTA E FARIA RÉU: ANTONIO DE SOUZA BORGES, DIVINA 

BARBOSA BORGES TERCEIRO INTERESSADO: LUCIANA PAULA 

BURANELO GOUVEIA, NELSON BERGAMINI, CLEUZA MARIA DE SOUZA 

BERGAMINI, JOSE SALGUEIRO LOURENCO, ALICE ANDREONI LOURENCO, 

LUIS FERNANDO GOUVEIA PINTO, JOAO OLIVEIRA GOUVEIA NETO, 

FABIANA DE PAULA PRATA VIDAL PINTO Vistos etc. É fato que quando 

da aquisição relatada na inicial a autora era casada e seu cônjuge faleceu 

em 2013. Suscitada a questão no último despacho uma vez que a mesma 

está a postular 100% do imóvel e a considerar a existência de herdeiros, 

em resposta a requerente aduziu que o imóvel foi adquirido por seu 

esforço exclusivo de modo que, em caso de procedência da ação o bem 

não deveria se sujeitar à partilha. Ocorre que o acolhimento da assertiva 

da autora no sentido de que o bem almejado na ação não deveria ser 

levado à meação (divisão) uma vez que o mesmo teria sido adquirido por 

esforço exclusivo da mesma, dependeria de dilação probatória, sendo, 

portanto, inviável desconsiderar o seu casamento mormente diante da 

pretensão de aquisição de imóvel pela prescrição aquisitiva, apenas e tão 

somente baseando-se na tese e asserções da autora, quando sequer foi 

garantido o contraditório às pessoas juridicamente interessadas. No caso, 

como o processo revela o falecimento do companheiro da autora e a 

certidão de óbito (id. 15498400) expõe que o mesmo deixou 04 (quatro) 

filhos, imprescindível se mostra que, na condição de herdeiros, seja 

garantido à eles o exercício do contraditório neste feito – a menos que a 

autora apresente ao processo a anuência destes herdeiros quanto a 

pretensão deduzida na inicial (ressalvando-se a filha da requerente, a 

qual, caso seja menor, deverá ser incluída no polo ativo da ação, pois a 

autora na condição de representante legal não poderia firmar em seu lugar 

a mencionada anuência por estarem concorrendo na partilha (conflito de 

interesses) – caso contrário, neste cenário, seria necessário a nomeação 

de curador especial para atender aos interesses da menor na forma do 

art. 72, I c.c art. 671, II do CPC). Sendo assim, deverá a autora colher a 

anuência dos herdeiros de seu companheiro ou citá-los para que, caso 

queiram, intervenham no processo e exerçam o contraditório. Para tanto, 

anoto o prazo de 15 dias. Cáceres/MT., 27 de Setembro de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001882-86.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA BARBOZA FONSECA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001882-86.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT RÉU: MARIA 

LUCIA BARBOZA FONSECA Vistos etc. DEFIRO a suspensão pelo prazo 

solicitado (30 dias). Decorrido o prazo e nada sendo solicitado no período, 

intime-se o credor para em cinco dias manifestar e requerer o que 

entender pertinente, notadamente para que recolha as custas para a 

diligência do oficial de justiça para tentar localizar bens à penhora, salvo a 

hipótese de o credor indicar/solicitar a realização de diligência diversa. 

Advirto que caso permaneça inerte, seu comportamento desidioso 

implicará o arquivamento da execução. Após, retorne concluso. 

Cáceres/MT., 27 de Setembro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000900-38.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (REQUERENTE)

AGNALDO KAWASAKI (ADVOGADO(A))

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVILEINE GARCIA PAGLIUCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000900-38.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. 

REQUERIDO: DAVILEINE GARCIA PAGLIUCA Vistos etc. Reoportunizo ao 

autor promover o regular andamento da missiva, notadamente se 

posicionando quanto o resultado negativo da diligência de tentativa de 

busca e apreensão do bem. Para tanto, anoto o prazo de cinco dias para 

que o autor indique novo endereço ou solicite o que entender pertinente. 

Desde já, fica consignado que havendo o decurso do prazo sem nova 

manifestação, deverá então o cartório promover a devolução da carta 

precatória à origem. Cáceres/MT., 27 de Setembro de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003331-16.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO DONIZETE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003331-16.2016.8.11.0006. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: APARECIDO DONIZETE 

DOS SANTOS Vistos etc. Conforme se nota pelo motivo determinante que 

ensejou a sentença de extinção, não houve a averbação de restrição 

sobre o veículo pelo sistema RENAJUD ou por qualquer outro meio, neste 

feito. Sendo assim, inexistindo questões pendentes a serem resolvidas no 

processo, arquive-se após o decurso do prazo recursal e observadas as 

formalidades legais. Cáceres/MT., 27 de Setembro de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003815-94.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

GILBERTO BORGES DA SILVA (ADVOGADO(A))

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR (ADVOGADO(A))

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAMON RAMSES YUCATAN OLIVEIRA (REQUERIDO)

Maikon Carlos de Oliveira (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003815-94.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

RAMON RAMSES YUCATAN OLIVEIRA Vistos etc. Considerando que 

inexistem outras questões pendentes no processo e que o requerido no 

tocante ao saldo remanescente a apurar em relação a alienação 

extrajudicial do veículo apreendido externou seu interesse de discutir a 

questão em ação própria, não restam razões para este feito prosseguir. 

Sendo assim, arquive-se após as formalidades legais. Cáceres/MT., 27 de 

Setembro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002922-69.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI FLORENCIA (AUTOR(A))

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA (ADVOGADO(A))

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA (ADVOGADO(A))

RAFAEL DIAS DE CARVALHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. V. DE ASSUMCAO - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002922-69.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

ROSELI FLORENCIA, RAFAEL DIAS DE CARVALHO RÉU: J. V. DE 

ASSUMCAO - ME Vistos etc. No despacho inicial já foi promovida a 

pesquisa de endereço, sendo que postada carta de citação para todos os 

endereços localizados, em nenhum a diligência foi positiva. Sendo assim, 

defiro a citação por edital. Expeça-se o necessário. Decorrido o prazo 

para a defesa e não comparecendo o requerido para contestar, fica 

desde já nomeada a Defensoria Pública para atuar no feito na condição de 

curadora especial. Nesta ocasião, anote-se o prazo de 15 dias para que a 

Defensoria Pública formule a defesa. Após, retorne concluso. 

Cáceres/MT., 27 de Setembro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001511-25.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PETER WILHELMS (AUTOR(A))

PAULO FERNANDO SCHNEIDER (ADVOGADO(A))

OSMAR SCHNEIDER (ADVOGADO(A))

Fábio Schneider (ADVOGADO(A))

RAUMAXCIENE PARENTE DE LIMA WILHELMS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN (ADVOGADO(A))

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN (RÉU)

LUANA APARECIDA ORTEGA PIOVESAN (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001511-25.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

PETER WILHELMS, RAUMAXCIENE PARENTE DE LIMA WILHELMS RÉU: 

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN, LUANA APARECIDA ORTEGA 

PIOVESAN Vistos etc. Verifica-se a superveniência do cumprimento da 

sentença homologatória do acordo pelo cartório do 1° Ofício, pelo que não 

havendo mais questões pendentes neste feito, arquive-se após as 

formalidades legais! Cáceres/MT., 27 de Setembro de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000635-36.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

I. D. S. A. (AUTOR(A))

SERGIO ANTONIO ROSA (ADVOGADO(A))

ROSELY ROSA DA SILVA AGUIAR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000635-36.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

ROSELY ROSA DA SILVA AGUIAR, IDEOMAR DA SILVA AGUIAR RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos, etc. Cuida-se de ação de cobrança de indenização do seguro 

DPVAT. Narra o autor, em síntese, que foi vítima de acidente envolvendo 

veículo automotor, que lhe ocasionou invalidez de natureza permanente. 

Alega que, à época, a ré efetuou o pagamento de indenização de seguro 

obrigatório em via administrativa no importe de R$843, 75, contudo, 

pondera que faz jus à complementação da indenização do seguro 

obrigatório (D.P.V.A.T.) no valor correspondente a R$ 4.826,25 (quatro mil 

oitocentos e vinte e seis reais e vinte e cinco centavos). No entanto, em 

audiência concentrada, foi realizada perícia médica do autor, na qual foi 

apontada lesões no ombro do autor com repercussão de 50%, bem como 

lesão crânio fácil na mesma proporção. Considerando os parâmetros 

apontados pela avaliação médica e observando o limite da indenização 

para os segmentos dos membros supostamente lesionados, tem-se, em 

caso de procedência da ação, uma eventual indenização no importe de 

R$8.437,50 (oito mil quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta 

centavos), o que ultrapassa o pedido da parte autora. Sendo assim, antes 

de levar o feito ao julgamento do mérito, nos termos do art. 10º do CPC, 

manifestem-se as partes quanto a possibilidade de serem adotados os 

parâmetros indicados pelo laudo pericial (id. 14310133) para julgamento do 

mérito da ação. Para tanto, anoto o prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, 

novamente conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 27 de 

setembro de 2018. Ricardo Alexandre Riccieli Sobrinho Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001786-08.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADONIAS DA SILVA (EXECUTADO)

CRISTINA DE ARAUJO MIRANDA (EXECUTADO)

SEBASTIAO DEL MOURO JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001786-08.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT EXECUTADO: ADONIAS DA SILVA, CRISTINA DE ARAUJO MIRANDA, 

SEBASTIAO DEL MOURO JUNIOR Vistos etc. Intime o credor para que 

promova atos visando o impulsionamento do feito em busca de bens dos 

devedores. Mesmo intimado pelo último despacho a expor interesse 

quanto a diligência de indisponibilidade de bens em todo o território 

nacional, o credor quedou-se inerte, comparecendo ao feito apenas para 

juntar as certidões negativas de imóveis em nome dos devedores. 

Concedo, portanto, o prazo de 15 dias para que o credor requeira medidas 

concretas visando o impulsionamento da execução. Decorrido o prazo, 

retorne concluso. Cáceres/MT., 27 de Setembro de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006324-95.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ILKIS GUTIERREZ DO AMARAL MUNHOZ (REQUERENTE)

ADEMIR RAMOS MARTINS MUNHOS (REQUERENTE)

LEANDRO LADEIA SEGATTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUIDO QUIDA (REQUERIDO)

Maria Zulmira Barbosa Quidá (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006324-95.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: ADEMIR RAMOS MARTINS MUNHOS, ILKIS GUTIERREZ DO 

AMARAL MUNHOZ REQUERIDO: GUIDO QUIDA, MARIA ZULMIRA 

BARBOSA QUIDÁ Vistos etc. Cite-se a requerida Maria Zulmira Barbosa 

Quidá por edital. Decorrido o prazo para a defesa e não comparecendo ao 

processo, fica desde já nomeada a Defensoria Pública para o encargo de 

curador especial, ocasião em que deverá ser intimada para oferecer a 

defesa no prazo de 15 dias. Cáceres/MT., 27 de Setembro de 2018 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito [1] Os prazos de 

meses e anos expiram no dia de igual número do de início, ou no imediato, 

se faltar exata correspondência.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001330-87.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANUELA FRANCISCO DE CAMPOS (REQUERIDO)

FILIP KOPIEC (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001330-87.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A REQUERIDO: MANUELA 

FRANCISCO DE CAMPOS, FILIP KOPIEC Vistos etc. Reoportunizo a parte 

Exequente promover o regular andamento da carta precatória, consistente 

em indicar bens passíveis de penhora e promover a citação da parte não 

localizada, no prazo de 15 dias. Acaso persista a inércia, promova a baixa 

nos registros e comunique ao Juízo Deprecante. Cáceres/MT., 27 de 

setembro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001830-56.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

THULIO SANTOS MOTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROSENTHAL (ADVOGADO(A))

LG ELECTRONICS DA AMAZONIA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001830-56.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

THULIO SANTOS MOTA RÉU: LG ELECTRONICS DA AMAZONIA LTDA 

Vistos etc. A lide deve ser resolvida através da constatação acerca da 

existência de vício oculto ou preexistente no produto ou se o mal 

funcionamento decorreu das condições de uso do produto pelo autor. Isto 

posto, mostra-se imprescindível a realização do trabalho pericial solicitado 

pelas partes. Para tanto, nomeio a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA 

(www.realbrasilconsultoria.com.br), com endereço na Av. Rubens de 

Mendonça nº 1856, Sala 1406, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, CEP 

78.050-000 como perito(a) nestes autos. Intime-se para que ciente de seu 

encargo, apresente proposta de honorários; currículo; e dados 

profissionais (art. 465, §2°). Concomitante, deverão as partes indicar, 

caso queiram, assistente técnico bem como os quesitos à serem 

respondidos pelo perito, sendo este o momento para também arguir o 

impedimento ou suspeição do expert (art. 465, §1°). Apresentada a 

proposta, intimem-se as partes para que efetuem o depósito ou impugnem 

a proposta (art. 465, §3°). Após efetuado o depósito dos honorários, 

deverá o(a) perito(a) ser intimado(a) para que informe, data, horário e 

local para a realização da perícia, a partir da qual terá o prazo de 30 

(trinta) dias para a apresentação do laudo. Dentro deste período, caso 

tenha havido indicação de assistente técnico, também deverão estes 

apresentar seus respectivos pareceres. (Arts. 474, §2° 474, 477). 

Protocolado o laudo pericial em Juízo, e eventuais pareceres de possíveis 

assistentes técnicos indicados, terão as partes o prazo comum de 15 

(quinze) dias para se manifestar. Após, retornem os autos conclusos a 

fim de que seja apreciado pelo Juízo o pedido de produção de outras 

provas. Cáceres/MT., 27 de Setembro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003676-45.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS DA SILVA SANTANA (AUTOR(A))

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003676-45.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

ISAIAS DA SILVA SANTANA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Dada a manifestação 

comum das partes quanto o desinteresse em transigir, delibero pelo 

cancelamento da audiência designada no processo. Por outro lado, atento 

a pretensão do autor no sentido de que seja realizada perícia médica e 

considerando que anteriormente foi designada audiência concentrada 

neste feito, na qual haveria de ser realizada a consulta médica para aferir 

a extensão das lesões e mensurar o valor correspondente segundo a 

tabela de referência, tudo para fins de orientar eventual transação entre 

as partes, e a tal ato o autor deixou de comparecer, hei por bem deliberar 

pela nova realização de audiência concentrada, devendo, portanto, ser o 

processo encaminhado ao CEJUSC para fins de agendamento. Após a 

realização da audiência e a emissão do laudo médico, intimem-se as 

partes para manifestação no prazo comum de 15 dias. Fica a parte autora 

advertida de que nova ausência injustificada, além de gerar multa de 2% 
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sobre o valor da causa, implicará na extinção do processo sem resolução 

de mérito. Ao final, retorne concluso. Intimem-se as partes por meio de 

seus Advogados. Cáceres/MT., 27 de Setembro de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004835-86.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI LEITE BARBOSA (AUTOR(A))

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004835-86.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

SUELI LEITE BARBOSA RÉU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos etc. Defiro a dilação de prazo 

solicitada na manifestação anterior. Fica, portanto, anotado o prazo de 15 

(quinze) dias para que a autora supra a falta apontada no despacho 

anterior a fim de que seja processada a demanda. Decorrido o prazo, 

retorne concluso. Cáceres/MT., 27 de Setembro de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001091-20.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI ELVIRA MONTEIRO LEITE (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001091-20.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL RÉU: MARLI ELVIRA 

MONTEIRO LEITE Expeça-se mandado para penhora e avaliação de tantos 

bens da Executada suficientes para a garantia da dívida. Conste ainda no 

mandado para proceder a intimação da penhora parcial em dinheiro. Desde 

já e no prazo de 15 dias esclareça o Exequente quanto o interesse na 

averbação desta ação nos registros de proteção ao crédito, nos termos 

do art. 782, § 3º do CPC. Cáceres/MT., 27 de setembro de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005313-94.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RIBEIRO DE MELO (AUTOR(A))

KLEBER DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGROPECURIA DE PRODUTORES DA AGRICULTURA 

FAMILIAR - COOPFAMI (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005313-94.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

PAULO RIBEIRO DE MELO RÉU: COOPERATIVA AGROPECURIA DE 

PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - COOPFAMI Vistos etc. 

Defiro os benefícios da justiça gratuita. A pretensão visa ao cumprimento 

de obrigação adequada ao procedimento, qual seja, o pagamento de 

quantia em dinheiro, (art.700, inciso I), havendo probabilidade do direito do 

Autor, tendo em vista a prova escrita sem eficácia de título executivo, de 

modo que a monitória é pertinente. Deste modo, promova-se a expedição 

do mandado de citação para pagamento da obrigação, acrescida de 

honorários advocatícios no valor de 5% do valor da causa (art. 701, CPC), 

no prazo de quinze dias, nos termos do pedido inicial, constando-se que 

neste mesmo prazo poderá o requerido oferecer embargos (art. 702, 

CPC). Conste-se ainda que se cumprido o mandado, ou seja, havendo o 

pagamento, ficará ele, o requerido, isento do pagamento de custas 

processuais (art.701,§1º, CPC) e que, não cumprindo a obrigação ou não 

oferecendo embargos, "constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo 

judicial" (art. 702, §8º). Cite-se. Intime-se. Cáceres/MT, 27 de Setembro de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001243-05.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAISON NUNES CORDOVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001243-05.2016.8.11.0006. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: JAISON NUNES 

CORDOVA Vistos etc. Neste ato promovi a baixa da restrição averbada 

nos registros do veículo via sistema RENAJUD. Já transcorrido o prazo 

recursal, e inexistindo providências pendentes, arquive-se após as 

formalidades legais. Cáceres/MT., 27 de Setembro de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005638-69.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO (ADVOGADO(A))

ELIAS MENDES LEAL FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR MAGALHAES VIANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005638-69.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: ELIAS MENDES LEAL FILHO REQUERIDO: ADEMIR 

MAGALHAES VIANA Vistos etc. Cumpra-se a carta precatória, servindo a 

cópia do mandado. Após o cumprimento, oficie comunicando ao Juízo 

Deprecante o inteiro teor dos atos praticados, com as homenagens de 

estilo, e providencie baixa nos registros. Cáceres/MT, 27 de setembro de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004579-46.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OSVALDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

IDARIO PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004579-46.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

JOSE OSVALDO DOS SANTOS RÉU: BANCO BMG Vistos etc. Recebo a 

emenda da inicial. Defiro os benefícios da justiça gratuita. No tocante o 

pedido de tutela de urgência são as seguintes considerações: A análise 

do pedido em questão deverá ser postergada. Ao menos até neste 

momento não se tem subsídios suficientes para o Juízo formar qualquer 

convicção em cognição sumária. Veja que não está claro quem foi o 

beneficiário do valor pago por meio do boleto contido no id. 14857931; 

tampouco há a clareza de todos os contornos em que foi “construído” a 

suposta avença contratual entre o autor e a instituição financeira 

requerida, e eventualmente que intermediou tal negócio. Por tais razões, 

este Juízo entende ser necessário a formação prévia do contraditório para 

que só após o oferecimento da defesa seja então apreciado o pedido de 

tutela de urgência. Devo salientar que incumbirá ao BANCO BMG explicitar 

todos os detalhes da transação que resultou na transferência de crédito 

ao autor no valor de R$15.693,00 (id. 14957357 - Pág. 1), bem como 

esclarecer o destinatário final do valor pago por meio do título cuja cópia 

encontra-se no id. 14857931. Só diante de tais informações será possível 

deliberar sobre a tutela de urgência, sendo certo que o aguardo da 

apreciação da urgência para após o contraditório não se traduz em 

aparente risco de grave prejuízo ao autor. Portanto, promovo o andamento 

do processo nos seguintes termos: Cite-se e intime-se o(a) Requerido(a) 
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para comparecer à audiência de tentativa de conciliação/mediação, 

preferencialmente acompanhados de Advogado(a) ou Defensor Público, a 

ser agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE 

CONFLITOS desta comarca. O não comparecimento injustificado da parte 

Autora ou Requerida à audiência de conciliação/mediação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de dois por cento do valor da causa, revertida em favor do Estado 

de Mato Grosso. A multa somente não terá incidência na hipótese de 

manifestação expressa por ambas as partes de seu desinteresse na 

autocomposição, devendo o Autor, para tanto, indicar na petição inicial, e 

a parte Requerida deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) 

dias de antecedência, contados da data da audiência. Havendo 

litisconsórcio, o desinteresse na realização da audiência deve ser 

manifestado por todos. Advirta a parte Requerida de que o prazo para 

oferecer contestação será de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a 

partir: I - da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer 

parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - 

do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, com 10 (dez) dias de antecedência (§ 5º 

do art. 334).; Anote-se ainda no mandado a observação de que a 

requerida deverá explicitar todos os detalhes da transação que resultou 

na transferência de crédito ao autor no valor de R$15.693,00 (id. 

14957357 - Pág. 1), bem como esclarecer o destinatário final do valor 

pago por meio do título cuja cópia encontra-se no id. 14857931. Anote-se 

no ato de citação as advertências do art. 344 do NCPC. A intimação da 

parte Autora será efetivada na pessoa do Procurador (§ 3º do art. 334). 

Após o oferecimento da contestação ou o decurso do prazo para tal, 

retorne concluso para a análise do pedido de tutela de urgência. 

Cáceres/MT, 27 de Setembro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003557-84.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR FERREIRA DA CUNHA (ADVOGADO(A))

KELLY LANA ARAUJO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA EGUES DE MACEDO (ADVOGADO(A))

STOCK-CAR- COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS 

LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003557-84.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

KELLY LANA ARAUJO RÉU: STOCK-CAR- COMERCIO DE PECAS E 

ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - ME Vistos, etc. Como a parte 

credora nada requereu para satisfação do seu crédito, arquive-se até 

ulterior manifestação do credor. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 27 de 

setembro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003341-89.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO FREIRE DE ANDRADA FERREIRA (REQUERIDO)

MARINA JANOLIO FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003341-89.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A REQUERIDO: MARCELO FREIRE DE 

ANDRADA FERREIRA, MARINA JANOLIO FERREIRA Vistos, etc. Oficie-se 

ao Juízo Deprecante informando o motivo da impossibilidade de cadastrar 

o advogado da parte devedora, solicitando a confirmação dos dados do 

advogado. Certifique-se, se for o caso, o prazo concedido à parte autora. 

Tendo decorrido, intime-se para que se manifeste em quinze dias. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 27 de setembro de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 138643 Nr: 8161-18.2011.811.0006

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Q.I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA-EPP, CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL, CLEBERLEY ALVES DA SILVA, BANCO 

BRADESCO S/A, BANCO DO BRASIL S.A, DEMILSON ALBERTONI ME, 

UBSSC- UNIÃO BENEFICIENTE DOS SUBTENENTES E SARGENTOS DE 

CÁC, GRÁFICA CENTRO OESTE LTDA, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS PIONEIRA DO SUDOESTE DO MATO 

GROSSO-SICREDI SUDOESTE/MT, BANCO HSBC BANK BRASIL S.A, 

PAMMELA DRAZDUSKAS, JEFFERSON BORGES DA SILVA, TASCA 

UNIFORMES, CLAUDINEY PEREIRA, SIDINEI APARECIDO GIRALDELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ OLIVÃ DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO LUIZ DE ARRUDA 

LINDOTE - OAB:14876/MT, CARLOS EDUARDO DE LARA MOSQUEIRO - 

OAB:11178/MT, DIEGO DE ALMEIDA VARGAS NUNES - OAB:6062-E, 

EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018, ELIZETE APARECIDA 

OLIVEIRA SCATIGNA - OAB:12.090-A MT, EXPEDITO FIGUEIREDO DE 

SOUZA - OAB:4210 MT, GUSTAVO ARAUJO DA COSTA - OAB:15134, 

GUSTAVO EDUARDO REIS DE SIQUEIRA - OAB:6780, JOÉVERTON 

SILVA DE JESUS - OAB:9.946-MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A MT, LÁZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - 

OAB:8.194-A, LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - OAB:14.309 

MT, RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - OAB:8719/MT, 

SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ OLIVÃ DE SANTANA - 

OAB:13.109 MT

 Cumpra a escrivania com URGÊNCIA o despacho proferido no autuado em 

apenso com código 240457.

Segue em anexo alvará expedido para liberação dos valores depositados 

à titulo de honorários em favor do Administrador Judicial.

Segue ainda extrato integral dos valores depositados.

No prazo de 10 dias comprove a Recuperanda publicação do edital no 

Diário Oficial do Estado e em jornal de circulação local.

Em sendo comprovada a publicação, aguarde-se a realização da 

assembléia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 115377 Nr: 9552-71.2012.811.0006

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO E 

TERRAPLANAGEM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELI SIMÕES SANTOS - 

OAB:11.468 MT, OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA - OAB:12101/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:12.079, SERGIO DONIZETI NUNES - OAB:2420-B

 Compulsando-se os autos, verifica-se que razão assiste o gestor da 

Central de Arrecadação e Arquivamento, pois nos casos de Incidentes 

Processuais, deverão ser cobrados os valores mínimos referentes a 

custas e taxa.

Isto posto, determino que o montante a ser cobrado referente a custas e 

taxa nestes autos será o mínimo legal, nos termos do Provimento 

11/2018-CGJ.

Após realizados os cálculos, intime-se o impugnante a pagar em 05 

(cinco) dias, sob pena de protesto.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 212044 Nr: 913-88.2017.811.0006

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Q. I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA, BANCO DO BRASIL 

S/A, HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO, BANCO BRADESCO 

S/A, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 
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PIONEIRA DO SUDOESTE DO MATO GROSSO-SICREDI SUDOESTE/MT, 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL,

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13.578-A MT, ANDRÉ DE MORAES MAXIMINO - 

OAB:18927-OAB-MT, ANDRE LUIZ CAMPOS DA NEVES RIBEIRO - 

OAB:12.560/MT, BISNEA CRISTINA SILVA - OAB:16.28, CRISTIANA 

VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, EDUARDO 

THEODORO FABRINI - OAB:10018, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:12.090-A MT, GUSTAVO ARAUJO DA COSTA - 

OAB:15134, GUSTAVO EDUARDO REIS DE SIQUEIRA - OAB:6780, 

HUMBERTO JOSÉ PEIXOTO VELLOZO - OAB:109.231/RJ, JOSÉ 

ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19.081-A MT, JUSCILENE 

VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236, LÁZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 8194-A, RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - 

OAB:8719/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, impulsiono os autos para efetuar a intimação da recuperanda, na 

pessoa do advogado, depositar o valor dos honorários, em conta 

vinculada ao juízo. Para o caso da ausência imediata de disponibilidade 

financeira, poderá definir cronograma de pagamento para a empresa 

nomeada, nos termos da decisão de fls. 50/52.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 159042 Nr: 6776-64.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOÃO CORREA, CACILDA BATISTA 

CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANI RICARDO BATISTA 

MATEUS - OAB:194378/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495-A MT

 (...)1 – Ante o exposto, este Juízo RECEBE a impugnação oposta pela 

parte devedora com efeito suspensivo, com supedâneo no art. 919, §1º 

do CPC. 2 - Este Juízo REJEITA a impugnação ao cumprimento de sentença 

formulada pelo devedor às fls. 202/204. 3 – HOMOLOGAM-SE os cálculos 

do credor à fl. 197. 4 – No mais, com fundamento no princípio da 

causalidade, em sintonia com a Súmula 517 do Colendo Superior Tribunal 

de Justiça, bem como os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, CONDENA-SE a parte embargada ao pagamento de 

honorários advocatícios, correspondente a 10 % (dez por cento) do valor 

atualizado do débito, nos termos dos artigos 85, §3º, inciso I do Código de 

Processo Civil. 5 – Em seguida, INTIME-SE a exequente/embargante para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, colacione planilha atualizada do débito 

com a inclusão de honorários sucumbenciais fixados nesta fase 

processual na forma do item “4”. 6 - Após o transcurso do prazo, com ou 

sem manifestação da parte executada, voltem os autos conclusos.7 – 

Oportunamente, RETIFIQUE-SE a capa dos autos, nos termos da decisão 

de fl. 198.8 – CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 24 de setembro de 2018.RAMON 

FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 140765 Nr: 10418-16.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOÃO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 10418-16.2011.811.0006 Código 140765

SENTENÇA

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por BANCO 

DO BRASIL em face de ESPÓLIO DE JOÃO CORREA ambos qualificados 

na inicial.

 Realizados alguns atos processuais, a parte autora foi intimada para 

apresentar planilha com cálculo atualizado da dívida no prazo de 15 dias, 

sob pena de arquivamento.

Em petição de fl. 90, datada de 21/06/2018, a parte exequente pugnou à fl. 

90 pela dilação de prazo por mais 05 (cinco) dias.

O prazo requerido pela parte exequente já se esvaiu sem qualquer 

manifestação até o momento.

1 – Desta forma, considerando que a parte autora manteve-se inerte, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.

 2 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 24 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004464-25.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IDARIO PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ADRIANO CALIXTO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1004464-25.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

ADRIANO CALIXTO DE OLIVEIRA RÉU: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. 

Cuida-se de “ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por danos morais com pedido de tutela de urgência” ajuizada por Adriano 

Calixto de Oliveira, em face de Tim Celular S.A, devidamente qualificadas. 

Em síntese, alega o autor que teve seu nome inscrito em cadastro de 

devedores pela requerida sem nunca ter celebrado qualquer contato ou 

relação jurídica com ela. Afirma que a anotação indevida impediu que 

fosse contemplado com carta de crédito de consórcio de financiamento. 

Por tal razão, após fundamentar sua pretensão, requereu a concessão de 

tutela de urgência para que fosse determinada exclusão do seu nome dos 

cadastros de inadimplência. Com a inicial, colacionou aos autos o 

comprovante da anotação em seu nome (id. 14832055) e demais 

documentos. É o relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de “ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais 

com pedido de tutela de urgência” ajuizada por Adriano Calixto de Oliveira, 

em face de Tim Celular S.A, na qual pretende o autor, neste momento, que 

lhe seja deferida a tutela provisória de urgência, a fim de seja cancelada a 

anotação de dívida promovida pela requerida em órgão de proteção ao 

crédito. Inicialmente, em atenção aos documentos acostados pelo autor 

(ids. 15291736 e 15291740) defiro a gratuidade da justiça. O atual CPC 

(2015) trouxe à lume a chamada tutela provisória, fundamentando-se em 

urgência ou evidência (art. 294, CPC). A tutela de urgência, dividida em 

cautelar ou antecipatória, encontra arrimo no art. 300 do CPC, podendo ser 

concedida sempre que houver elementos que evidenciem a probabilidade 

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

vejamos: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido, para concessão 

tanto da tutela cautelar quanto a tutela antecipada, é necessário o 

convencimento do Juiz de que existem no caso tratado evidências de 

probabilidade de direito do Requerente, com relação a medida pretendida. 

Nas palavras de Daniel Amorim Assumpção Neves: “O legislador não 

especificou que elementos são esses capazes de convencer o Juiz, ainda 

que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência 

pretendida. É natural que o convencimento do Juiz para a concessão da 

tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só 

aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver 

convencido, ainda que em Juízo de probabilidade, da veracidade das 

alegações de fato da parte.”. No presente caso, entendo inexistir 

elementos capazes de convencer este Juízo acerca de suas alegações 

iniciais, na medida em que o argumento do autor encontra-se estribado em 

fato inexistente, ou seja, argumenta que não deve a obrigação 

materializada na anotação em órgão de proteção ao crédito. Por certo, tão 

somente após a formação do contraditório e produção de outras provas, 

caso necessário, é que poderá a relação contratual – caso tenha existido 

- ser aclarada e este Juízo proferir uma decisão acerca do pedido, 

estribando-se em maiores elementos e argumentos. Por outro lado, é certo 
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que anotações em órgãos de proteção ao crédito são extremamente 

gravosas, pois inibe o acesso do consumidor a créditos para consumo. 

Deste modo, a não concessão da tutela de urgência pode abnegar o 

direito da requerente, e por outro lado, por se tratar de decisão sem o 

necessário contraditório, pode trazer prejuízos à parte contrária. Assim, 

levando-se em consideração tal fato, o §1º do art. 300, permite que seja 

exigida caução para concessão da tutela de urgência, vejamos: “Para a 

concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir 

caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra 

parte possa a vir sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte 

economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.” Nesse sentido se 

manifesta ainda Daniel Amorim Assumpção Neves: “Como a literalidade do 

dispositivo determina, a prestação de contracautela não é medida 

obrigatória, que se imponha em toda hipótese de concessão de tutela de 

urgência, sendo claro que o juiz poderá exigir a prestação de caução a 

depender do caso concreto. Entendo que a prestação de caução só deve 

ser exigida quando o juiz estiver em dúvida a respeito da concessão da 

tutela de urgência e notar, no caso concreto, a presença da 

irreversibilidade recíproca. Como sabe que a não concessão pode 

sacrificar o direito alegado da parte ou o resultado útil do processo e que 

a concessão gerará uma situação fática irreversível, tendo duvida a 

respeito de tal concessão, exigirá da parte a prestação de caução”. 

Portanto, por reconhecer a gravidade de restrição em órgãos de proteção 

ao crédito, mas não havendo como apurar no momento a legitimidade da 

anotação, entendo que alguma medida deve ser levada à cabo, para 

prevenir o autor de amargar transtornos ilegítimos, caso ao final do 

processo seja constatada a procedência de seus argumentos. De outro 

lado, não obstante a prevenção de evitar qualquer prejuízo à parte Autora, 

mas também à Requerida, entendo necessário, para a concessão da tutela 

de urgência, o oferecimento da caução contida no §1º do art. 300 do CPC. 

Assim sendo, hei por bem determinar a suspensão da anotação de 

inadimplência até ulterior deliberação deste Juízo, que após a formação do 

contraditório, caso haja provas que distanciem a parte autora do 

provimento de procedência, poderá modificar ou revogar a tutela 

concedida (art. 296, CPC). Por outro lado, por todo exposto, em 

consonância com o disposto no art.300, §1º, CPC, o comando acima 

estará condicionado ao oferecimento de caução pelo autor da quantia 

correspondente a o valor da anotação - dívida, qual seja, R$461,73 

(quatrocentos e sessenta e um reais e setenta e três centavos) ou 

mediante oferta de bem como garantia. No mais, por considerar que a 

ação está calcada no pedido de declaração de inexistência da dívida, e 

que não é dado ao demandante o ônus de provar fato negativo 

somando-se a circunstância de que o réu está em condição mais 

favorável para a demonstração dos fatos, notadamente sob a ótica 

operacional, já que certamente possui banco de dados que bem expressa 

todas as relações contratuais estabelecidas com seus clientes, hei por 

bem determinar a INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE SE EXIGIR A PROVA DE 

FATO NEGATIVO. PROVA DIABÓLICA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. 

PEDIDO CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. INADIMISSIBILIDADE. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. 

Comparece impositiva a inversão do ônus da prova, com supedâneo no 

art. 6º, inciso VIII, do CDC, quando, a par da verossimilhança das 

alegações do consumidor, descortina-se a sua manifesta hipossuficiência 

quanto à atividade probatória a ser desenvolvida, ante a evidente 

impossibilidade de produzir prova negativa (prova diabólica), apta a 

demonstrar que não se utilizou dos serviços da prestadora demandada. 

(...) 5. Apelo conhecido e provido. Sentença reformada.” (TJ-DF - ACJ: 

20140110205418 DF 0020541-94.2014.8.07.0001, Relator: LUIS MARTIUS 

HOLANDA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 30/09/2014, 3ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 06/10/2014 . Pág.: 272). Ante o exposto, nos termos do 

art. 300 do CPC, DETERMINO a expedição de ofício ao SERASA/SPC a fim 

de que procedam com a suspensão da anotação informada pela parte 

autora e apontada nos documentos colacionados de consulta aos órgãos 

de proteção ao crédito, instruindo o ofício com a sua cópia. Todavia, 

condiciono a efetivação do comando acima, mediante o depósito prévio em 

conta vinculada ao Juízo do valor correspondente a anotação, qual seja, 

R$461,73 (quatrocentos e sessenta e um reais e setenta e três centavos) 

ou mediante a oferta de bem como garantia, cujo valor corresponda a 

dívida em questão. Da mesma forma, fica DEFERIDA a INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA pelas razões acima delineadas. No mais, cite-se e 

intime-se a Requerida para comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação/mediação, preferencialmente acompanhada de Advogado(a) 

ou Defensor Público, a ser agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO 

DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca. O não comparecimento 

injustificado da parte Autora ou da Requerida à audiência de 

conciliação/mediação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de dois por cento do valor da causa, 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso. A multa somente não terá 

incidência na hipótese de manifestação expressa por ambas as partes de 

seu desinteresse na autocomposição, devendo o Autor, para tanto, indicar 

na petição inicial e a Requerida fazê-lo por petição, apresentada com 10 

(dez) dias de antecedência, contados da data da audiência. Havendo 

litisconsórcio, o desinteresse na realização da audiência deve ser 

manifestado por todos. Advirta a parte Requerida de que o prazo para 

oferecer contestação será de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a 

partir: I - da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer 

parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - 

do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, com 10 (dez) dias de antecedência (§ 5º 

do art. 334).; Anotem-se no ato de citação as advertências do art. 344 do 

CPC. A intimação da parte Autora será efetivada na pessoa do Procurador 

(§ 3º do art. 334). Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cáceres/MT, 27 de 

setembro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005091-29.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB (ADVOGADO(A))

ORECIO MENDES DE BRITO JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TUBOESTE INDUSTRIA E COMERCIO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

MARIO JOEL MARQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1005091-29.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: ORECIO MENDES DE BRITO JUNIOR REQUERIDO: 

TUBOESTE INDUSTRIA E COMERCIO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME, 

MARIO JOEL MARQUES Vistos etc. Devolva-se o processo à origem ante 

o desinteresse do autor em impulsionar a missiva. Dê-se as baixas 

necessárias. Ressalto que realizei pesquisa no site da Receita Federal e 

consta como endereço: CPF: 323.494.759-72 Nome Completo: MARIO 

JOEL MARQUES Nome da Mãe: IRACY BAPTISTA DA SILVA Data de 

Nascimento: 09/02/1959 Título de Eleitor: 0000783571899 Endereço: RUA 

CARMEM MIRANDA -LOTE 9 - QD 1 395 CASA JD. SAO JORGE CEP: 

87711-200 Municipio: PARANAVAI UF: PR CNPJ: 73.933.129/0001-26 

Nome Empresarial Completo: TUBOESTE INDUSTRIA E COMERCIO 

ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA Nome Fantasia Completo: TUBOESTE CPF 

do responsável: 138.870.179-00 Logradouro: AVENIDA SAO LUIZ , 1616 

Complemento: Bairro: CENTRO Município: CACERES UF: MT CEP: 

78200-000 CPF: 138.870.179-00 Nome Completo: JOSUE MARQUES DA 

SILVA Nome da Mãe: OTILIA XAVIER DA SILVA Data de Nascimento: 

01/09/1930 Título de Eleitor: 0000783541848 Endereço: RDV PALMIRO 

PAES DE BARROS 1051 N S APARECIDA CEP: 78095-200 Municipio: 

CUIABA UF: MT Cáceres/MT., 27 de Setembro de 2018 Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005850-27.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDEMI NESTOR DE ARAUJO (DEPRECANTE)

ANATOLY HODNIUK JUNIOR (ADVOGADO(A))

DENISE APARECIDA JORGE DA CUNHA (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENIZIA JORGE DA CUNHA FONTES (DEPRECADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1005850-27.2017.8.11.0006. 

DEPRECANTE: DENISE APARECIDA JORGE DA CUNHA, OSVALDEMI 
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NESTOR DE ARAUJO DEPRECADO: BENIZIA JORGE DA CUNHA FONTES 

Vistos etc. Ante o caráter itinerante, promova a remessa da carta 

precatória ao Juízo da Comarca de Cuiabá para a tentativa de citação da 

requerida no seguinte endereço: Rua Barão de Melgaço, nº 130 – Aptº 

2711 – Condomínio Vila das Minas de Cuiabá, Cuiabá/MT. Comunique-se o 

Juízo deprecante. Dê-se as baixas. Cáceres/MT., 27 de Setembro de 2018 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000935-95.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

EDEMILSON KOJI MOTODA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO GERALDO COUTINHO HORN (ADVOGADO(A))

KLEBER RAMOS DA SILVA 09627945706 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000935-95.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: 

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA EXECUTADO: KLEBER 

RAMOS DA SILVA 09627945706 Vistos etc. Cuida-se de EXECUÇÃO 

EXTRAJUDICIAL ajuizada por DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

LTDA em face de KLEBER RAMOS DA SILVA. O processo originariamente 

foi distribuído e recebido como ação de busca e apreensão fundamentada 

no Dec. 911/69. Ocorre que em razão da não localização do veículo foi 

postulada a conversão da ação de busca e apreensão em ação de 

execução, o que foi deferido pelo Juízo (id. 12898561). O devedor foi 

citado (id. 13920620) e em razão disto compareceu no processo (id. 

14395063) para suscitar as seguintes questões: - INDEFERIMENTO DA 

INICIAL. Para o devedor, o mesmo é parte ilegítima na execução uma vez 

que o veículo que seria causa da obrigação exequenda é de propriedade 

do próprio credor, sendo o devedor apenas mero possuidor do bem por 

força de cláusula de alienação fiduciária. - IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA 

DO AUTOMÓVEL POR TER SIDO SUBTRAÍDO e INEXISTÊNCIA DE OUTROS 

BENS PENHORÁVEIS. Neste ponto, o devedor salienta que o veículo objeto 

da dívida não mais está sob sua posse, pois foi furtado. Informou que teve 

o pedido de cobertura securitária negado e que a esse respeito possui 

ação judicial. Relatou então que não possui condições de pagar a quantia 

executada e que não possui bens à disponibilizar. Concluiu ressaltando 

que não se esquivará da obrigação de pagar os débitos que são de sua 

responsabilidade, entretanto, atualmente suas condições não lhe 

permitiriam quitar a dívida. Ato contínuo o credor solicitou a penhora de 

valores via BACENJUD (id. 14588896) o que foi deferido pelo Juízo (id. 

14811796). A diligência resultou na penhora do valor de R$562,95. O 

credor, por sua vez, manifestou-se em relação ao pedido formulado 

anteriormente pelo devedor, em cuja oportunidade postulou sua completa 

rejeição (id. 15063469). É a síntese do necessário. Fundamento e decido. 

Em relação ao argumento de ilegitimidade e impenhorabilidade sustentado 

pelo devedor, este Juízo, buscando ser breve, tem a dizer que sua 

manifestação é completamente despida de razão jurídica. Ora, vale 

lembrar que o contrato de financiamento para compra de veículos com 

garantia fiduciária tem no Decreto 911/69 o meio instrumental adequado 

para a salvaguarda dos interesses do credor fiduciário contra o devedor 

que se encontrar em mora. Pelo mencionado decreto, temos a previsão de 

busca e apreensão do bem em caso de comprovada mora/inadimplemento 

(art. 2°). Não obstante, temos a previsão legal de conversão da ação de 

busca e apreensão para a ação de execução por título extrajudicial, à 

escolha do credor, caso haja dificuldade na localização do bem, ocasião 

em que além do próprio veículo, pode-se alcançar outros bens do devedor 

para a satisfação do crédito pendente de adimplemento (art. 4° e 5°). 

Portanto, o modo com o qual o processo vem sendo conduzido é legítimo e 

plenamente adequado ao ordenamento jurídico, não havendo o que se 

falar em ilegitimidade passiva (pois o réu é devedor da obrigação não paga 

objeto da ação) e o veículo e outros bens do devedor podem ser objeto de 

penhora, conforme os dispositivos já citados. Quanto a alegada “confusão 

patrimonial” sustentada pelo devedor, no sentido de que o credor não 

poderia demandar em razão de bem cuja propriedade lhe pertença, 

também deve ser rechaça na medida em que o mesmo detém a 

propriedade resolúvel do veículo juridicamente tutelada em caso de 

inadimplemento, conforme está patente nos autos, o que torna legítimo o 

manejo pelo credor fiduciário da ação e busca e apreensão ou execução 

extrajudicial, conforme os dispositivos já mencionados. Em suma, os 

argumentos do devedor devem ser de todo afastados e a execução 

prosseguir em seus regulares termos. Nesse sentido, atento ao último 

requerimento formulado pelo credor, delibero pela expedição de mandado 

de penhora de bens a ser cumprido no endereço do devedor, a fim de que 

se busquem bens na quantidade e valor suficientes para a satisfação da 

execução. Após a diligência, colha-se a manifestação do credor no prazo 

de 15 (quinze) dias. Neste momento, caso o processo esteja ainda com o 

seu objeto frustrado, deverá o credor se posicionar quanto a possibilidade 

de averbação da execução junto ao SERASA, bem como requerer outras 

medidas visando a satisfação de seu crédito. No tocante ao pedido de 

liberação do valor penhorado via BACENJUD, postergo a sua análise. Isso 

porque à teor do art. 854, §2° do CPC, faz-se necessária a intimação do 

devedor por meio de seu Advogado, para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

exerça a defesa na forma do art. 854, §3° do CPC. Portanto, segue o 

devedor intimado para que no prazo de 05 dias se manifeste em relação a 

penhora online realizada. Por fim, retornem os autos conclusos. 

Cáceres/MT., 27 de Setembro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002293-95.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO VITOR MARTINS CUNHA (ADVOGADO(A))

GENIVAL DOS SANTOS MOREIRA (AUTOR(A))

EMERSON PINHEIRO LEITE (ADVOGADO(A))

WANDERLEY LOPES CONCEICAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (RÉU)

DIANARU DA SILVA PAIXAO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002293-95.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

GENIVAL DOS SANTOS MOREIRA RÉU: HDI SEGUROS S.A. Vistos etc. 

Cuida-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. COM 

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS ajuizada por GENIVAL DOS SANTOS 

MOREIRA em face de HDI SEGUROS S.A. Eis a sinopse fática da inicial: “O 

autor é proprietário do veículo do tipo caminhão, marca Volkswagen, 

modelo 24.220, Worker T3e 2p, diesel, ano/modelo 2007/2008, placas 

JWD1498-MT, chassi nº 9BW3782T48R818925, Renavam 00947755462. 

Em 22 de junho de 2017, o Autor firmou contrato de seguro com a 

empresa HDI SEGUROS S.A., HDI AUTO – CUIABÁ, inscrita no CNPJ 

29.980.158/0057-01, através da Corretora de Seguro Rio Paraguai 

Corretora de Seguros e Administradora, com sede administrativa sito à 

Praça Barão do Rio Branco, n ° 74, Bairro Centro, em Cáceres -MT, com 

prêmio total no valor de R$ 6.480,47 (seis mil quatrocentos e oitenta reais 

e quarenta e sete centavos), para cobertura de eventuais sinistros que 

viessem a ocorrer em seu veículo. Em 13 de outubro de 2017, na Estrada 

do Taquaral, Zona Rural de Cáceres/MT, o veículo do Autor acidentou-se, 

sendo certo que seu veículo trafegava na via citada, quando ao passar 

pela terceira ponte, perdeu o controle direcional, colidindo dianteira e 

carroceria na queda da ponte, conforme se depreende da leitura da cópia 

do Boletim de Sinistro em anexo. Instada, através do corretor de seguros 

AGROSEG SEGUROS, CORRETORA DE SEGURO RIO PARAGUAI, 

CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA, como de fato o foi, a 

requerida levou o caminhão do Autor para seu pátio, para a realização dos 

devidos reparos. Na época do acidente, o veículo do Autor prestava 

serviços para a empresa HL CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.593.989/0001-94 e 

inscrição estadual nº 13.162.559-4, sediada na Avenida São Sebastião, nº 

3257, Bairro Quilombo, em Cuiabá/MT, conforme demonstra os 

documentos anexos. Na data do sinistro, o veículo do Autor era conduzido 

pela motorista Sra. Rona dos Santos Moreira, brasileira, casada, inscrita 

no CPF/MF sob o nº 022.453.831-41, residente e domiciliada na Rua 

Marechal Rondon, nº 357, nascida aos 08/07/1982, devidamente 

habilitada, portadora do CNH categoria AE, válida até 04/09/2021. Portanto, 

o referido veículo é segurado pela requerida, sendo certo que, na data em 

que o caminhão acidentou-se, os pagamentos estavam em dias com a 

requerida. Ocorre que, passados 6 (seis) meses após o acidente a 

empresa requerida não consertou devidamente o veículo, faltando arrumar 

parte do mesmo, que teve perda total. Foram várias idas e vindas do 
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Autor, para ver solucionado o seu problema, ficando ele extremamente 

abalado psicologicamente com toda essa demora, que é injustificável, pois, 

além de pagar em dias pelas parcelas do seguro, ao buscar ver-se 

atendido pela seguradora, não obteve êxito até a presente data. Visando a 

conciliação com a empresa requerida, em março de 2018, a mesma foi 

notificada pelo Autor, para que solucionasse definitivamente o sinistro 

n°010583151435544 no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) 

horas, vez que todos os prazos legais, estabelecidos pela SUSEP e pelo 

CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS, já foram superados, não 

havendo motivos justificáveis pela demora, sob pena de serem adotadas 

as medidas judiciais cabíveis. É certo que a requerida não apresentou 

resposta alguma àquela notificação, no período descrito neste documento 

(48 horas). E mais Excelência, o proprietário da empresa onde o veículo do 

Autor encontra-se estacionado para conserto, forneceu declaração 

afirmando que a empresa requerida encaminhou um perito ao local, e, 

este, apenas criticou o orçamento, e, não retornou ao local para autorizar 

a realização do serviço, estando o veículo lá, desde 19/02/2018: (...) Por 

sua vez, a empresa AGROSEG SEGUROS, CORRETORA DE SEGURO RIO 

PARAGUAI, CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA, encaminhou 

em 25/04/2018, uma resposta ao Autor, informando que diligenciou junto a 

empresa requerida, porém, também, não obteve êxito em uma solução 

amigável, senão vejamos: (...) E, somente em 02 de maio de 2018, é que a 

empresa requerida veio a responder a notificação do Autor, e, 

absurdamente, propôs que ele pagasse o valor de R$ 5.100,00 (cinco mil e 

cem reais), para a solução definitiva do problema, embora o veículo, há 

data do acidente estivesse devidamente segurado e em dias com as 

parcelas do seguro, senão vejamos: (...) Colacionamos ainda o histórico 

das mensagens trocadas entre a empresa requerida e a analista da 

corretora de seguros, onde foram feitas todas as cobranças possíveis 

para solução do problema, porém, houve resistência da empresa 

requerida em solucionar a celeuma: (...) Este comportamento, Excelência, 

vem se tornando prática corriqueira nas companhias de seguro em nosso 

País, estimuladas pela demora natural, do processo na Justiça, as 

empresas deste setor vem, cada vez mais, e de maneira sistemática, se 

recusando a pagar indenizações, sabendo que tempo ganho com o 

processo, nunca inferior a 5 (cinco) anos, será muito melhor remunerado 

numa aplicação financeira. Diante dessa realidade, e, não havendo outra 

solução ao Autor, vem buscar a tutela jurisdicional, com fulcro no artigo 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Eis o resumo dos fatos.” Após 

tecer suas razões de fato e de direito, formulou os seguintes 

requerimentos: “a) Em regime de urgência, a antecipação cautelar dos 

efeitos da tutela pretendida para que seja determinada a Seguradora 

requerida a consertar o veículo do Autor definitivamente, no prazo máximo 

de 30 (trinta ) dias, ou outro a ser fixado por Vossa Excelência, 

observados os arts. 297 e 300, do Código de Processo Civil, CIRCULAR 

SUSEP n 256, de 16 de junho de 2004 e RESOLUÇÃO CNSP n 117, DE 

2004, do CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS e artigo 84 do 

Código de Defesa do Consumidor, fixando -se multa diária de R$ 1.000,00 

(um mil reais) em caso de descumprimento. b) ao final, seja a presente 

ação julgada totalmente procedente para tornar definitiva a antecipação de 

tutela que se espera seja irrogada, bem como a condenação da empresa 

ré ao pagamento ao autor, em sede de indenização: b.1.) por danos 

morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e; b.2.) pelos lucros 

cessantes no valor total de R$42.000,00 (setenta e dois mil reais) até a 

propositura da ação, devendo esse valor indenizatório ser corrigido até a 

data em que o veículo for efetivamente entregue ao Autor. (...)” Com a 

inicial, vieram documentos. A análise do pedido de tutela de urgência foi 

postergada para após o contraditório (id. 13370617). Tentada a 

conciliação, esta não ocorreu (id. 14453838). Citado, o réu apresentou a 

contestação no id. 14842212 em cuja oportunidade não arguiram 

preliminares mas refutaram toda a matéria de mérito sustentada pelo autor. 

O réu sustentou que inexiste cobertura securitária para lucros cessantes; 

No tocante ao pedido de indenização por danos materiais, declarou que 

não se negou a efetuar o pagamento do conserto do veículo, mas o 

contrário, o autor não teria aceitado o valor proposto. Deste modo, 

sustentou que não se pode afirmar que a ré tenha dado causa a 

propositura da ação. Também defendeu que não existem provas dos 

lucros cessantes; Refutou o pedido de danos morais e no final postulou a 

improcedência da ação. Com a contestação, vieram documentos. O autor, 

por sua vez, impugnou a contestação no id. 15210285. É a síntese do 

necessário. Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS 

ajuizada por GENIVAL DOS SANTOS MOREIRA em face de HDI SEGUROS 

S.A. Em síntese, pretende o autor que em sede de tutela de urgência seja 

determinado à requerida a realização do conserto definitivo de seu veículo 

em cumprimento ao contrato de seguro estabelecido entre as partes. Pois 

bem. O Novo Código de Processo Civil estabeleceu um novo modelo de 

antecipação de efeitos. Em linhas gerais, imperiosa a leitura do art. 294 e 

ss. daquele códex.: Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, 

cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou 

incidental. Art. 295. A tutela provisória requerida em caráter incidental 

independe do pagamento de custas. Art. 296. A tutela provisória conserva 

sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser 

revogada ou modificada. Parágrafo único. Salvo decisão judicial em 

contrário, a tutela provisória conservará a eficácia durante o período de 

suspensão do processo. Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas 

que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória. Parágrafo 

único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes 

ao cumprimento provisório da sentença, no que couber. Art. 298. Na 

decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o 

juiz motivará seu convencimento de modo claro e preciso. Art. 299. A 

tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, 

ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. 

Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de 

tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão 

jurisdicional competente para apreciar o mérito. Vê-se portanto que o 

legislador insculpiu como instrumento de antecipação de efeitos a 

chamada “Tutela Provisória”, esta dividida em Tutelas de Urgência (também 

dividida em caráter cautelar ou antecipada) e de evidência. No que toca a 

chamada “Tutela Provisória de Urgência”, deve-se asseverar que esta 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direiro e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. (art. 

300/CPC). Também estabelece a lei que para o deferimento da tutela 

provisória de urgência que, conforme o caso, poderá o Juízo exigir 

caução real ou fidejussória idônea para a efetivação da medida à ser 

deferida. Ficando vedada a concessão da tutela de urgência que 

aparentar risco de irreversibilidade. À respeito da tutela provisória, Daniel 

Amorim Assumpção Neves salienta que: “Não existe discricionariedade 

para o juiz conceder ou não a tutela provisória, ou seja, o Juiz não pode 

simplesmente escolher entre conceder ou não a tutela provisória 

imaginando que ambas as soluções serão consoantes com o direito. 

Estando preenchidos no caso concreto os requisitos legais, o juiz é 

obrigado a conceder a tutela provisória, também sendo obrigado a 

indeferi-la se acreditar que os requisitos não estão preenchidos. Será 

teratológica uma decisão na qual o juiz afirme a presença dos requisitos, 

mas, por acreditar que a melhor solução é a não concessão da tutela 

provisória, deixa de concedê-la, ou que, mesmo ausentes os requisitos, 

resolve por concedê-la por entender essa solução a mais oportuna ou 

conveniente. O Juiz tem certa liberdade na apreciação do preenchimento 

dos requisitos para a concessão da tutela provisória em razão da 

utilização pelo legislador de normas abertas, com conteúdo indeterminado 

ou vago. Essa realidade é mais presente na tutela provisória de urgência, 

como se pode notar dos requisitos “elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito” e “perigo de dano ou risco”> Mas também na 

tutela de evidência tem-se tal realidade, com requisitos como “abuso do 

direito de defesa “e “manifesto propósito protelatório”. Mas essa liberdade 

valorativa no preenchimento dos requisitos não se confunde com a 

liberdade em conceder ou não a tutela antecipada. A decisão está 

condicionada à atividade prévia do Juiz, na qual a sua interpretação é 

indispensável, mas está vinculada ao resultado dessa atividade.” (in 

Manual de Direito Processual Civil – Volume único. Editora JusPodivm:2016. 

Página 422). Apesar das palavras do doutrinador tendenciarem no início à 

pouca margem interpretativa do Juiz, dando azo à suposta objetividade na 

aplicação da norma processual, tal não deve ser a conclusão, porquanto o 

direito é ciência eminentemente subjetiva. Contudo, prosseguindo com a 

leitura completa do trecho acima, constata-se que o que o doutrinador 

buscou afirmar, segundo a minha interpretação, que diante da valoração 

quanto a presença dos requisitos inerentes à concessão da tutela, os 

quais devem ser valorados pelo Magistrado, não caberá a este indeferir a 

tutela, quando constatar presentes os requisitos. De fato, seria uma 

incoerência reconhecer a presença dos requisitos e indeferir o pleito! 

Portanto, atento ao que dispõe o caput do art. 300, passo a valorar os 

elementos trazidos à lume, a fim de constatar a presença da probabilidade 
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do direito invocado e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do 

processo. Passamos à análise concreta dos autos. O pedido merece 

parcial acolhimento. Da leitura da inicial em conjunto com a contestação, 

apura-se que o veículo não estaria sob a guarda da própria requerida ou 

com o autor, mas que em verdade estaria com um terceiro (TAG 

REFORMAS EM GERAL) responsável por declaração emitida e anexada na 

inicial o qual, aparentemente, estaria aguardando a devida 

contraprestação para a execução dos serviços. Além disto, apura-se dos 

“históricos de mensagens” anexados na inicial que autor e requerido 

iniciaram tratativas para a consolidação dos reparos da carroceria do 

veículo, mas que não chegaram a um “acordo” no tocante ao valor 

suficiente para a execução destes reparos. Em suma, pode-se observar 

que a ré chegou a oferecer a disponibilização do valor de R$5.100,00 para 

a realização dos reparos, enquanto que o autor exigiu o pagamento da 

quantia de R$5.500,00 para o mesmo fim. Tais informações são 

incontroversas, pois além de constar no dito “histórico de mensagens” são 

também reconhecidas pela ré em sua contestação, em cuja oportunidade a 

ré afirmou que: “(...) Porém no dia 11/04/2018 o corretor informou que o 

Autor segurado não conseguiria consertar a carroceria do seu veículo 

com esse valor, fazendo uma contraproposta no valor de R$ 5.500,00. A 

Ré a pedido do Autor em 02/05/2018 efetuou uma nova proposta no valor 

de R$ 5.100,00 para quitação total do sinistro, o que não foi aceitou pelo 

autor, que preferiu ingressar com a presente.” Nota-se, portanto, um valor 

incontroverso para o reparo da carroceria do veículo, qual seja, 

R$5.100,00. De outro lado, o processo até e para a resolução do mérito 

dependerá da produção de provas no sentido a esclarecer a extensão 

dos danos sobre a carroceria do veículo e o custo exato para os reparos 

de modo que sob o prisma das provas pré-constituídas não há 

probabilidade do direito invocado pelo autor em relação a tais pontos, 

sendo necessário maior dilação probatória. No entanto, havendo o 

reconhecimento da requerida quanto a existência do sinistro e havendo 

sua concordância parcial expressa extrajudicialmente quanto a cobertura 

securitária no valor de R$5.100,00, verifica-se então a possibilidade do 

deferimento parcial da tutela de urgência observado o referido valor. Em 

suma, à míngua de provas quanto a extensão do sinistro, mas havendo o 

seu reconhecimento pela requerida e a pré-disposição parcial de suportar 

o valor do reparo, deve-se deferir a tutela de urgência observando-se o 

valor incontroverso. É como decido! Ante o exposto, nos termos do art. 

300, §1° do Código de Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, nos seguintes termos: - DETERMINO que a 

REQUERIDA deposite em conta vinculada ao processo ou efetue o 

depósito direto ao autor, comprovando-se mediante recibo no processo, 

do valor incontroverso para fins de reparo da carroceria do veículo do 

autor à título de cobertura securitária, sendo o valor de R$5.100,00 (cinco 

mil e cem reais) a importância a ser depositada a qual deverá ser 

destinada exclusivamente para o reparo do veículo. Neste caso, eventual 

insuficiência do recurso para tal fim deverá ser objeto de análise por 

ocasião da sentença, sendo dever do autor comprovar o efetivo e exato 

custo para o reparo do veículo. Fica anotado o prazo de 15 (quinze) dias 

para o depósito. Efetuado o depósito, deverá o autor no prazo de 30 

(trinta) dias comprovar a destinação dos valores ao estabelecimento 

comercial responsável pelos reparos, bem como comprovar no processo 

o custo total do conserto. - FICA, ainda, estabelecida OBRIGAÇÃO 

ALTERNATIVA à escolha da requerida, no sentido de que poderá a mesma 

assumir a condução dos trabalhos de reparos do veículo, ocasião em que 

não precisará depositar qualquer valor no processo ou diretamente ao 

autor, mas, de outro lado, promover através de estabelecimento à sua 

escolha o reparo total do veículo, observando-se, em todo o caso, a 

informação contida no processo de que o autor conseguiria realizar os 

reparos pelo valor de R$5.500,00. Neste caso, o excesso momentâneo 

(R$400,00) deverá ser objeto de análise (se restituído ou não), somente 

por ocasião da sentença, sendo a tal respeito, necessário que a requerida 

comprove nos autos o efetivo e exato custo do conserto/reparo do 

veículo. Fica ainda o réu advertido de que a não realização do depósito no 

prazo anotado, ou a assunção da obrigação alternativa no mesmo prazo, 

o sujeitará a diligência de penhora online via BACENJUD, sem prejuízo de 

outras sanções aplicáveis ao comportamento desidioso. No mesmo prazo 

(15 dias), intimo as partes para que indiquem especificamente e de modo 

justificado quais provas pretendem produzir na instrução. Esgotado o 

prazo de 15 dias, retorne concluso para deliberação quanto as provas a 

serem produzidas. Cáceres/MT, 27 de Setembro de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001785-23.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON LOPES DE SOUZA (EXECUTADO)

A. L. DE SOUZA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Processo: 1001785-23.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. EXECUTADO: A. L. DE SOUZA - EPP, 

ANDERSON LOPES DE SOUZA Sendo noticiado descumprimento do 

acordo, deve a execução retomar seus ulterior termos. Na última 

manifestação, o credor requer a constrição de valores via diligência no 

sistema BACENJUD. No caso dos autos, entendo pertinente o pedido de 

modo que visa satisfazer crédito pendente de adimplemento. Ademais, o 

dinheiro é preferência absoluta à penhora de acordo com o art. 835, I do 

Código de Processo Civil. Sendo assim, DEFIRO a indisponibilidade de 

recursos financeiros do devedor até o limite do saldo devedor, nos termos 

do art. 854 do Código de Processo Civil. Caso a diligência seja positiva de 

modo a tornar indisponíveis recursos financeiros do executado, deverá o 

mesmo ser intimado pessoalmente (art. 854, §2° do NCPC), caso em que 

poderá no prazo de 05 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis (art. 854, §3°, I do NCPC) e/ou que ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de seus ativos financeiros (art. 

854, §3°, II do NCPC). Em caso de rejeição ou não sendo apresentada a 

manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em 

penhora, sem necessidade de lavratura de termo, circunstância em que os 

valores permanecerão depositados em conta vinculada ao Juízo até o 

levantamento pelo credor, este último quando esgotados os meios de 

defesa (art. 854, §5° do NCPC). Por outro lado, caso a diligência seja 

frustrada (com resultado negativo ou insuficiente), siga com o 

cumprimento do mandado inicial, de modo que seja realizada pelo Oficial de 

Justiça diligência visando a localização de bens em nome do devedor. Com 

a juntada do resultado o mandado, colha-se a manifestação do credor no 

prazo de 15 (quinze) dias, sem prejuízo do exercício do direito de defesa 

pelo executado, nos moldes acima em caso de indisponibilidade parcial. 

Desde já e no prazo de 15 dias esclareça o Exequente quanto o interesse 

na averbação desta ação nos registros de proteção ao crédito, nos 

termos do art. 782, § 3º do CPC. Manifestando favorável, desde já defiro o 

pedido e expeça-se o necessário para cumprimento pelo sistema Serajud. 

Cáceres/MT, 24 de setembro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000269-65.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME SANTANA ORRO SILVA (ADVOGADO(A))

LUTERVANIA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000269-65.2016.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. REQUERIDO: 

LUTERVANIA DO NASCIMENTO Vistos etc. Segue em anexo o alvará de 

liberação da quantia devida pelo Banco Bradesco à ré Lutervania do 

Nascimento, conforme deliberado na decisão contida no id. 14318799. Não 

havendo outras providências pendentes, e considerando o pagamento 

espontâneo efetuado pelo Banco Bradesco (id. 15128882), DECLARO 

SATISFEITA A OBRIGAÇÃO e EXTINGO O PROCESSO. Intimem-se. Após 

as formalidades legais, arquive-se. Cáceres/MT., 27 de Setembro de 2018 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

4ª Vara Cível
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-106 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

Processo Número: 1002479-21.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR (ADVOGADO(A))

LETICIA MARIA DO CARMO (IMPETRANTE)

TATIANE SOUZA ARAUJO (IMPETRANTE)

FERNANDA BENEDITA GARCIA DE MORAES (IMPETRANTE)

ELAINE GAIVA LEAL (IMPETRANTE)

ANA PAULA DA SILVA RIBEIRO (IMPETRANTE)

JOAO GONCALO DO NASCIMENTO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CÁCERES-MT (IMPETRADO)

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT 

(IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Melhor analisando os presentes autos, constata-se que, 

embora carreados ao feito documentos que evidenciem supostas 

desistências e exonerações de alguns candidatos nomeados para o 

concurso público regido pelo Edital nº 002/2017 – PMC, de 06/04/2017 do 

Município, para o cargo de Professor Licenciado em Pedagogia com 

docência das escolas da Zona Urbana, bem como contratações 

temporárias supostamente indevidas para o mesmo cargo, estes não 

estão em boa parte ilegíveis, impedindo a precisa verificação do número 

de candidatos nessas condições e, por conseguinte, a análise da liminar 

vindicada. Isso posto, e por tudo mais que dos autos costa, decido: a) 

Intimem-se os Impetrantes para, no prazo de 15(quinze) dias, carrearem 

ao feito documentos comprobatórios legíveis dos candidatos apontados 

como desistentes e exonerados e indicar com exatidão os contratados 

que supostamente estão ocupando as vagas para as quais concorreram 

os demandantes; b) Transcorrido o prazo supra, com ou sem 

manifestação, volvam os autos conclusos; c) Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 26 de setembro de 2018. Joseane Carla Ribeiro 

Viana Quinto Juíza de Direito Obs.: As petições e os demais atos que se 

fizerem necessários no PJE deverão ser produzidos no editor de texto 

interno do sistema e assinados digitalmente, na forma da Lei n.º 

11.419/2006 e Resolução n.º022/2011/TP.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003306-66.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA (ADVOGADO(A))

DEIVID SULZBACHER FONTES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Reitora da Unemat Ana Maria Di Renzo (RÉU)

Universidade do Estado de MAto Grosso (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA SENTENÇA Processo: 

1003306-66.2017.8.11.0006. AUTOR(A): DEIVID SULZBACHER FONTES 

RÉU: UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, REITORA DA 

UNEMAT ANA MARIA DI RENZO Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO CÍVEL 

ajuizada em face da UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

UNEMAT. No primeiro despacho proferido em fevereiro de 2018, o Juízo 

determinou ao autor que promovesse a emenda da inicial, no prazo de 15 

dias, para demonstrar a condição de hipossuficiente e apresentar cópia 

do edital do concurso e do processo administrativo, este para fins de 

analisar acerca da demonstração da existência ou não de pretensão 

resistida. A parte Autora solicitou dilação do prazo de 90 dias em março 

de 2018 apenas para fins de comprovar a condição de hipossuficiente, 

sendo deferido parcialmente – 05 dias, em julho de 2018. Ato seguinte 

solicitou a concessão de prazo suplementar de cinco dias em agosto de 

2018, e desde então não consta mais nenhuma manifestação. É a síntese. 

Decido. O Código de Processo Civil estabelece em seu art. 321 que: Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Como consequência da inobservância 

do prazo anotado para a emenda da inicial, preceitua o mesmo códex que 

o Juiz indeferirá a petição inicial (art. 321, parágrafo único do CPC). Da 

leitura do processo, observo que já decorreram mais de seis meses desde 

o despacho inicial sem que a parte tenha ora demonstrado a condição de 

hipossuficiente, seja da demonstração da pretensão resistida. O pedido de 

dilação do prazo mesmo que tivesse sido deferido, já escoou o prazo 

solicitado em prazo superior a quarenta dias. Além do mais, já decorreu o 

prazo inicialmente solicitado de noventa dias, inclusive a parte apenas 

justificou a dilação para demonstrar a condição de hipossuficiente, e nada 

manifestou sobre às demais determinações. Com efeito, considerando que 

a parte Autora não supriu os pontos abordados no despacho inicial, 

deverá a inicial ser indeferida. É como decido! Ante o exposto, nos termos 

do art. 485, I c.c art. 321, parágrafo único, todos do Código de Processo 

Civil, INDEFIRO A INICIAL e via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. P. R. I. Decorrido o prazo 

recursal, arquive-se. Como não foi dado processamento à inicial, fica a 

parte autora isenta das custas iniciais. Cáceres/MT, 21 de setembro de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003308-36.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA (ADVOGADO(A))

DANIELLE TAVARES TEIXEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Universidade do Estado de MAto Grosso (RÉU)

Reitora da Unemat Ana Maria Di Renzo (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA SENTENÇA Processo: 

1003308-36.2017.8.11.0006. AUTOR(A): DANIELLE TAVARES TEIXEIRA 

RÉU: UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, REITORA DA 

UNEMAT ANA MARIA DI RENZO Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO CÍVEL 

ajuizada em face da UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

UNEMAT. No primeiro despacho proferido em fevereiro de 2018, o Juízo 

determinou ao autor que promovesse a emenda da inicial, no prazo de 15 

dias, para demonstrar a condição de hipossuficiente e apresentar cópia 

do edital do concurso e do processo administrativo, este para fins de 

analisar acerca da demonstração da existência ou não de pretensão 

resistida. A parte Autora solicitou dilação do prazo de 90 dias em março 

de 2018 apenas para fins de comprovar a condição de hipossuficiente, 

sendo deferido parcialmente – 05 dias, em julho de 2018. Ato seguinte 

solicitou a concessão de prazo suplementar de cinco dias em agosto de 

2018, e desde então não consta mais nenhuma manifestação. É a síntese. 

Decido. O Código de Processo Civil estabelece em seu art. 321 que: Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Como consequência da inobservância 

do prazo anotado para a emenda da inicial, preceitua o mesmo códex que 

o Juiz indeferirá a petição inicial (art. 321, parágrafo único do CPC). Da 

leitura do processo, observo que já decorreram mais de seis meses desde 

o despacho inicial sem que a parte tenha ora demonstrado a condição de 

hipossuficiente, seja da demonstração da pretensão resistida. O pedido de 

dilação do prazo mesmo que tivesse sido deferido, já escoou o prazo 

solicitado em prazo superior a quarenta dias. Além do mais, já decorreu o 

prazo inicialmente solicitado de noventa dias, inclusive a parte apenas 

justificou a dilação para demonstrar a condição de hipossuficiente, e nada 

manifestou sobre às demais determinações. Com efeito, considerando que 

a parte Autora não supriu os pontos abordados no despacho inicial, 

deverá a inicial ser indeferida. É como decido! Ante o exposto, nos termos 

do art. 485, I c.c art. 321, parágrafo único, todos do Código de Processo 

Civil, INDEFIRO A INICIAL e via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. P. R. I. Decorrido o prazo 

recursal, arquive-se. Como não foi dado processamento à inicial, fica a 

parte autora isenta das custas iniciais. Cáceres/MT, 21 de setembro de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003292-82.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LYGIA CRISTINA MENEZES DE LIMA (AUTOR(A))

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Universidade do Estado de MAto Grosso (RÉU)

Reitora da Unemat Ana Maria Di Renzo (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA SENTENÇA Processo: 

1003292-82.2017.8.11.0006. AUTOR(A): LYGIA CRISTINA MENEZES DE 

LIMA RÉU: UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, REITORA DA 

UNEMAT ANA MARIA DI RENZO Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO CÍVEL 

ajuizada em face da UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

UNEMAT. No primeiro despacho proferido em fevereiro de 2018, o Juízo 

determinou ao autor que promovesse a emenda da inicial, no prazo de 15 

dias, para demonstrar a condição de hipossuficiente e apresentar cópia 

do edital do concurso e do processo administrativo, este para fins de 

analisar acerca da demonstração da existência ou não de pretensão 

resistida. A parte Autora solicitou dilação do prazo de 90 dias em março 

de 2018 apenas para fins de comprovar a condição de hipossuficiente, 

sendo deferido parcialmente – 05 dias, em julho de 2018. Ato seguinte 

solicitou a concessão de prazo suplementar de cinco dias em agosto de 

2018, e desde então não consta mais nenhuma manifestação. É a síntese. 

Decido. O Código de Processo Civil estabelece em seu art. 321 que: Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Como consequência da inobservância 

do prazo anotado para a emenda da inicial, preceitua o mesmo códex que 

o Juiz indeferirá a petição inicial (art. 321, parágrafo único do CPC). Da 

leitura do processo, observo que já decorreram mais de seis meses desde 

o despacho inicial sem que a parte tenha ora demonstrado a condição de 

hipossuficiente, seja da demonstração da pretensão resistida. O pedido de 

dilação do prazo mesmo que tivesse sido deferido, já escoou o prazo 

solicitado em prazo superior a quarenta dias. Além do mais, já decorreu o 

prazo inicialmente solicitado de noventa dias, inclusive a parte apenas 

justificou a dilação para demonstrar a condição de hipossuficiente, e nada 

manifestou sobre às demais determinações. Com efeito, considerando que 

a parte Autora não supriu os pontos abordados no despacho inicial, 

deverá a inicial ser indeferida. É como decido! Ante o exposto, nos termos 

do art. 485, I c.c art. 321, parágrafo único, todos do Código de Processo 

Civil, INDEFIRO A INICIAL e via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. P. R. I. Decorrido o prazo 

recursal, arquive-se. Como não foi dado processamento à inicial, fica a 

parte autora isenta das custas iniciais. Cáceres/MT, 21 de setembro de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003297-07.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA (ADVOGADO(A))

HEMILIA MAIA RIBEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Reitora da Unemat Ana Maria Di Renzo (RÉU)

Universidade do Estado de MAto Grosso (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA SENTENÇA Processo: 

1003297-07.2017.8.11.0006. AUTOR(A): HEMILIA MAIA RIBEIRO RÉU: 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, REITORA DA UNEMAT 

ANA MARIA DI RENZO Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO CÍVEL ajuizada em 

face da UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT. No 

primeiro despacho proferido em fevereiro de 2018, o Juízo determinou ao 

autor que promovesse a emenda da inicial, no prazo de 15 dias, para 

demonstrar a condição de hipossuficiente e apresentar cópia do edital do 

concurso e do processo administrativo, este para fins de analisar acerca 

da demonstração da existência ou não de pretensão resistida. A parte 

Autora solicitou dilação do prazo de 90 dias em março de 2018 apenas 

para fins de comprovar a condição de hipossuficiente, sendo deferido 

parcialmente – 05 dias, em julho de 2018. Ato seguinte solicitou a 

concessão de prazo suplementar de cinco dias em agosto de 2018, e 

desde então não consta mais nenhuma manifestação. É a síntese. Decido. 

O Código de Processo Civil estabelece em seu art. 321 que: Art. 321. O 

juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 

319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de 

dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 

(quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Como consequência da inobservância 

do prazo anotado para a emenda da inicial, preceitua o mesmo códex que 

o Juiz indeferirá a petição inicial (art. 321, parágrafo único do CPC). Da 

leitura do processo, observo que já decorreram mais de seis meses desde 

o despacho inicial sem que a parte tenha ora demonstrado a condição de 

hipossuficiente, seja da demonstração da pretensão resistida. O pedido de 

dilação do prazo mesmo que tivesse sido deferido, já escoou o prazo 

solicitado em prazo superior a quarenta dias. Além do mais, já decorreu o 

prazo inicialmente solicitado de noventa dias, inclusive a parte apenas 

justificou a dilação para demonstrar a condição de hipossuficiente, e nada 

manifestou sobre às demais determinações. Com efeito, considerando que 

a parte Autora não supriu os pontos abordados no despacho inicial, 

deverá a inicial ser indeferida. É como decido! Ante o exposto, nos termos 

do art. 485, I c.c art. 321, parágrafo único, todos do Código de Processo 

Civil, INDEFIRO A INICIAL e via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. P. R. I. Decorrido o prazo 

recursal, arquive-se. Como não foi dado processamento à inicial, fica a 

parte autora isenta das custas iniciais. Cáceres/MT, 21 de setembro de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003287-60.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA (ADVOGADO(A))

MOISES RIBEIRO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Unemat - Universidade Estadual de Mato Grosso (RÉU)

REITORA ANA MARIA DI RENZO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA SENTENÇA Processo: 

1003287-60.2017.8.11.0006. AUTOR(A): MOISES RIBEIRO DE OLIVEIRA 

RÉU: UNEMAT - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO, REITORA 

ANA MARIA DI RENZO Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO CÍVEL ajuizada em 

face da UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT. No 

primeiro despacho o Juízo determinou ao autor que promovesse a emenda 

da inicial para demonstra a condição de hipossuficiente e apresentar cópia 

do edital do concurso e do processo administrativo, este para fins de 

analisar acerca da demonstração da existência ou não de pretensão 

resistida. A parte Autora solicitou dilação do prazo, sendo deferido 

parcialmente, e deixou transcorrer in albis. É a síntese. Decido. O Código 

de Processo Civil estabelece em seu art. 321 que: Art. 321. O juiz, ao 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Como consequência da inobservância do prazo 

anotado para a emenda da inicial, preceitua o mesmo códex que o Juiz 

indeferirá a petição inicial (art. 321, parágrafo único do CPC). Da leitura do 

processo, observo que decorreu o prazo para a emenda da inicial sem 

que o autor adotasse qualquer postura no feito. Com efeito, considerando 

que o autor mesmo intimado para emendar a inicial, nada manifestou neste 

feito no sentido de suprir ou justificar a falta apontada, deverá a inicial ser 

indeferida. É como decido! Ante o exposto, nos termos do art. 485, I c.c 

art. 321, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, INDEFIRO A 

INICIAL e via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. P. R. I. Decorrido o prazo recursal, arquive-se. 

Como não foi dado processamento à inicial, fica a parte autora isenta das 

custas iniciais. Cáceres/MT, 21 de setembro de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002781-50.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva (ADVOGADO(A))

ROSA MARIA DA CUNHA GARCIA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória c/c Cobrança proposta por 

Rosa Maria da Cunha Garcia contra Estado de Mato Grosso e MTPREVI, na 

qual este Juízo determinou a emenda da petição inicial no sentido de 

colacionar o requerimento administrativo e/ou o indeferimento da 

pretensão naquela seara. Em petição, a parte autora informa que não 
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qualquer requerimento ou indeferimento administrativo. Os autos vieram 

conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. Pertinente à 

celeuma processual, este Juízo filia-se ao entendimento da 

imprescindibilidade do requerimento administrativo, a fim de constatar a 

pretensão resistida, condição essencial da ação. Aos cidadãos é 

assegurado o acesso ao Poder Judiciário, nos termos do art. 5.º, XXXV 

CR/88. Entretanto, o conhecimento da respectiva ação depende do 

preenchimento de alguns requisitos de natureza processual, entre eles o 

interesse processual configurado através da pretensão resistida. Na 

espécie, vê-se claramente que a parte autora não se reportou à esfera 

administrativa, vindo bater diretamente às portas do Poder Judiciário. Ora, 

à evidência, ainda que seu direito tenha lastro, não se infere pretensão 

resistida da Administração Pública, fato verificado pela ausência de pedido 

ou indeferimento administrativo, porque a autora optou diretamente pela via 

judicial, o que se demonstra inaceitável pelas regras processuais civis 

vigentes. Acerca do tema, trago voto elucidativo do Ministro Herman 

Benjamin no REsp que trata da necessidade de requerimento 

administrativo para ajuizamento de processos de benefícios beneficiários, 

aplicável, “mutatis mutandi”, ao caso: “O EXMO. SR. MINISTRO HERMAN 

BENJAMIN (Relator): Os autos foram recebidos neste gabinete em 

18.4.2012. Considero preenchidos os requisitos de admissibilidade, razão 

por que conheço do Recurso Especial. Aberta a instância, passo ao 

exame do mérito. Desde já destaco que o Supremo Tribunal Federal admitiu 

o Recurso Extraordinário 631.240/MG, sob o regime da Repercussão 

Geral, com controvérsia relativa ao presente caso: necessidade de prévio 

requerimento administrativo perante o INSS para os segurados exercerem 

o direito de ação no Judiciário. Inicio por tal consideração para 

estabelecer, com o devido respeito a entendimentos em contrário e ciente 

da pendência de decisão na Corte Suprema, que a resolução da 

problemática jurídica em debate não se resolve no âmbito constitucional. O 

principal argumento para levar a matéria ao plano constitucional é a 

previsão do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, que transcrevo: XXXV 

- a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 

direito; Em uma análise perfunctória, concluir-se-ia facilmente que o direito 

fundamental de ação, garantido pelo preceito acima transcrito, é o centro 

da discussão aqui travada. Afinal, impor o requerimento administrativo 

como condição de acesso à Justiça seria a fixação da quaestio no exame 

do cumprimento do preceito constitucional em comento. Tenho a 

convicção, todavia, de que a resolução da matéria gravita no âmbito 

infraconstitucional, o que passo a fundamentar. Primeiro cabe ressaltar 

que a verificação das condições da ação (aí incluído o interesse de agir) 

não caracteriza ofensa ao próprio direito de ação, afinal o segurado teve 

acesso à Justiça materializado pelo presente processo. Nesse sentido 

convém transcrever doutrina de Luiz Guilherme Marinoni (Curso de 

Processo Civil, V. 1, 4ª edição, pág. 219), que, ao comentar sobre o 

preceito constitucional aqui debatido, assim estabelece: “Entretanto, tal 

apreciação, segundo o art. 267, VI, do CPC, requer a presença de 

determinados requisitos, chamados de condições da ação, exigência que 

não viola a garantia constitucional de ação nem é com ela incompatível. A 

falta de um desses requisitos obstaculiza a apreciação da afirmação de 

lesão ou ameaça, mas não exclui o direito de pedir essa apreciação. A 

sentença que reconhece a ausência de uma das condições da ação 

apenas impede que ação continue a se desenvolver, mas não nega que a 

ação foi exercida”. Cândido Rangel Dinamarco (Instituições de Direito 

Processual Civil, volume I, 6ª edição) comunga do mesmo entendimento, 

acrescentando importante conclusão no sentido de as condições da ação 

serem limitadoras do direito de ação: “Razões de ordem ética ou 

econômica legitimam certas limitações impostas pela lei ao direito ao 

provimento de mérito. Quando se diz que todos tem direito ao 

pronunciamento dos juízes sobre suas pretensões, esse todos não 

significa que qualquer pessoa o tenha, em qualquer circunstância 

(Liebman). A tendência à universalização da tutela jurisdicional é refreada 

pela legítima conveniência de impedir a realização de processos sem a 

mínima condição de produzir algum resultado útil ou predestinados a 

resultados que contrariem regras fundamentais da Constituição ou da 

própria lei. Daí os requisitos do interesse de agir, (...); da legitimatio ad 

causam , (....); e da possibilidade jurídica da demanda (....). Presente todas 

essas condições da ação, diz-se que o sujeito tem direito de ação – e 

consequentemente só o terão aqueles que se encontrarem amparados por 

elas. Carece de ação quem não esteja amparado por esses requisitos, 

ainda que apenas um deles lhe falte.” Tenho que efetivamente o direito de 

ação garantido pelo art. 5º, XXXV, da CF tem como limitador as condições 

da ação. Essa premissa induz à ilação de que a presente matéria não se 

resolve no âmbito constitucional, mas na análise da legislação processual 

infraconstitucional, especificamente na configuração do interesse de agir 

do segurado. Nessa linha já decidiu o Supremo Tribunal Federal: RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. LEI 6.024/74. LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL. RESPONSABILIDADE. BANCO CENTRAL. PREJUÍZOS 

AOS INVESTIDORES. CARÊNCIA DA AÇÃO. MATÉRIA PROCESSUAL. 

OFENSA REFLEXA. 1. O Tribunal a quo limitou-se a reconhecer a carência 

da ação dos agravantes, por falta de interesse de agir. Tal questão, ante 

seu manifesto caráter processual e infraconstitucional, é insuscetível de 

exame em sede de recurso extraordinário, a título de ofensa ao art. 5º, 

XXXV, da Constituição Federal que, se existente, seria meramente reflexa 

ou indireta. 2. O mérito da demanda sequer foi examinado. Inviável, 

portanto, a discussão em torno do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, 

para se definir a responsabilidade do Banco Central pelos prejuízos 

causados aos investidores. 3. Agravo regimental improvido (RE 234371 

AgR, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ 13-02-2004 

PP-00016 EMENTA VOL-02139-02 PP-00303). EMENTA: AÇÃO DE 

NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. PRETENSAO DO PROPRIETARIO DO 

PREDIO VIZINHO AO EMBARGO DE OBRA DE TERCEIRO, POR SUPOSTA 

VIOLAÇÃO DE POSTURAS MUNICIPAIS. CARÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NA ALEGAÇÃO DE MALTRATO 

AOS INCS. XXXV E XXII DO ART. 5. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O 

proprietário do prédio vizinho não ostenta o direito de impedir que se 

realize edificação capaz de tolher a vista desfrutada a partir de seu 

imóvel, fundando-se, para isso, no direito de propriedade. A garantia do 

acesso a jurisdição não foi violada pelo fato de ter-se declarado a 

carência da ação. O art. 5. inc. XXXV da Constituição não assegura o 

acesso indiscriminado ao Poder Judiciário. Recurso extraordinário não 

conhecido (RE 145023, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, 

DJ 18-12-1992 PP-24388 EMENT VOL-01689-06 PP-01085). Passo, 

portanto, a examinar a configuração do interesse de agir do recorrido, 

condição da ação prevista nos arts. 3º e 267, VI, do CPC, e objeto da 

controvérsia aqui apreciada. O interesse de agir, também chamado 

interesse processual, caracteriza-se pela materialização do binômio 

necessidade-utilidade da atuação jurisdicional. De acordo com a Teoria 

Eclética da ação, adotada pelo nosso ordenamento processualista, é 

necessária, em regra, a afirmação de uma lesão a um direito para o 

exercício do direito de ação. A existência de um conflito de interesses no 

âmbito do direito material faz nascer o interesse processual para aquele 

que não conseguiu satisfazer consensualmente seu direito. A doutrina 

classif ica o interesse processual em interesse-ut i l idade, 

interesse-necessidade e interesse-adequação. É pertinente ao presente 

caso o interesse-necessidade, que Fredie Didier Jr. (Curso de Direito 

Processual Civil, vol. 1, 12ª edição, pág. 212) assim define: “O exame da 

"necessidade da jurisdição" fundamenta-se na premissa de que a 

jurisdição tem de ser encarada como última forma de solução de conflito. 

Esse pensamento só é correto, entretanto, para as situações em que se 

pretende exercitar, pelo processo, direitos a uma prestação 

(obrigacionais, reais e personalíssimos), pois há a possibilidade de 

cumprimento espontâneo da prestação.” Nas ações judiciais que visam à 

concessão de um benefício previdenciário, o "cumprimento espontâneo da 

prestação", na expressão utilizada pelo citado doutrinador, por parte da 

autarquia previdenciária impõe a submissão de um pedido administrativo 

pelo segurado, já que não há possibilidade jurídica de concessão de ofício 

de prestação previdenciária. O mesmo autor disserta sobre 

interesse-necessidade para as ações condenatórias, nas quais se 

enquadram as ações judiciais com objetivo concessório de benefício: “Nas 

ações condenatórias (consideradas como todas aquelas em que se busca 

certificação e efetivação de uma determinada prestação), o autor deve 

afirmar a existência do fato constitutivo do seu direito (causa ativa), bem 

como o fato violador desse direito – para a configuração do interesse, 

basta a afirmação da lesão, pois a verificação da sua existência é 

questão de mérito" (op. cit. pág. 213). Cândido Rangel Dinamarco 

(Instituições de Direito Processual Civil, volume II, 6ª edição, pág. 310) 

também ressalta o Poder Judiciário como via necessária à satisfação da 

pretensão: Haverá o interesse processual sempre que o provimento 

jurisdicional pedido for o único caminho para tentar obtê-lo e tiver aptidão a 

propiciá-lo àquele que o pretende. SUBSTANCIADO PELO APANHADO 

DOUTRINÁRIO E JURISPRUDENCIAL ACIMA, TENHO QUE A FALTA DE 

POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO 

RESULTA EM AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DOS QUE LITIGAM 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034828/9/2018 Página 88 de 849



DIRETAMENTE NO PODER JUDICIÁRIO. A PRETENSÃO NESTES CASOS 

CARECE DE QUALQUER ELEMENTO CONFIGURADOR DE RESISTÊNCIA 

PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. NÃO HÁ CONFLITO. NÃO HÁ LIDE. 

NÃO HÁ, POR CONSEGUINTE, INTERESSE DE AGIR NESSAS SITUAÇÕES. 

O PODER JUDICIÁRIO É A VIA DESTINADA À RESOLUÇÃO DOS 

CONFLITOS, O QUE TAMBÉM INDICA QUE, ENQUANTO NÃO HOUVER 

RESISTÊNCIA DO DEVEDOR, CARECE DE AÇÃO AQUELE QUE 

"JUDICIALIZA" SUA PRETENSÃO. Por exemplo, nos casos de direitos 

potestativos, é imprescindível que a autarquia seja provocada a se 

manifestar. Se não há como o devedor se opor ao direito, também não há 

por que provocar o Judiciário nesses casos. Em situações análogas, esta 

Corte Superior tem decidido no mesmo sentido. Acerca de ação para 

ressarcimento do seguro obrigatório DPVAT, assim consignou: AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO. DPVAT. REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA 

DE AÇÃO JUDICIAL PARA CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. 

INÉRCIA DO AUTOR QUANTO A ESTE PEDIDO. REVERSÃO DO 

ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO EM MATÉRIA 

FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO AO 

PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO ACESSO À JUSTIÇA. 

IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. MATÉRIA 

ATINENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O 

requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial. 2. Rever o entendimento firmado pelo 

acórdão recorrido, no sentido da não formulação do requerimento 

administrativo, demanda a análise do acervo fático-probatório dos autos, o 

que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. O tema constitucional em 

discussão (inafastabilidade do acesso ao Poder Judiciário) refoge à 

alçada de controle desta Corte Superior de Justiça. 4. Agravo regimental 

desprovido (AgRg no REsp 936.574/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe 8/8/2011, grifei). Transcrevo 

excerto do voto condutor do acórdão pertinente ao caso em exame: “Na 

hipótese, TRATA-SE DE REQUERIMENTO PRÉVIO ADMINISTRATIVO, 

REQUISITO ESSENCIAL PARA A UTILIDADE DA PROVIDÊNCIA 

JURISDICIONAL, ISSO PORQUE A PROVOCAÇÃO DO ESTADO E A 

POSTERIOR CONCRETIZAÇÃO DO PROCESSO NÃO PODE SER 

INSTRUMENTO DE MERA CONSULTA, MAS SIM, MEIO DE APLICAÇÃO DA 

JUSTIÇA, COMO FORMA DE SOLUÇÕES DE CONFLITOS. Reproduzo 

outras decisões em que se considerou a postulação administrativa prévia 

para configurar o interesse processual: PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. PIS. DECRETOS-LEIS 2.445 E 2.449/88. PRESCRIÇÃO. 

COMPENSAÇÃO. DIREITO SUPERVENIENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. (...) 3. A ausência de requerimento 

administrativo para a compensação tributária, tal como exigido no art. 74 

da Lei nº 9.430/95 (redação original), torna o autor da demanda, nesse 

ponto, carecedor do direito de ação por falta de interesse de agir. (...) 9. 

Recurso especial provido em parte (REsp 905.262/SP, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA,DJ 29/3/2007, p. 255). 

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. HABEAS-DATA. INEXISTENCIA 

DE PREVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO: IMPETRANTE CARECEDOR 

DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ENUNCIADO N. 02 

DA SUMULA DA CORTE. PRECEDENTES. PROCESSO EXTINTO SEM 

JULGAMENTO DO MERITO (HD . 29/DF, Rel. Ministro ADHEMAR MACIEL, 

TERCEIRA SEÇÃO, DJ 27/5/1996, p. 17801). PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

CARÊNCIA DE AÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA RECUSA NO FORNECIMENTO DAS INFORMAÇÕES. 

1. Para que esteja configurado o interesse de agir é indispensável que a 

ação seja necessária e adequada ao fim a que se propõe. A ação será 

necessária quando não houver outro meio disponível para o sujeito obter o 

bem almejado. 2. A inércia da recorrida frente a simples realização de 

pedido administrativo de exibição de documentos, sem a comprovação do 

pagamento da taxa legalmente prevista (art. 100, § 1º, da Lei 6.404/76), 

não caracteriza a recusa no fornecimento das informações desejadas. 3. 

Não é possível obrigar a recorrida a entregar documentos sem a 

contrapartida da taxa a que tem direito por força de lei. 4. Recurso 

especial não conhecido (REsp 954.508/RS, Rel. Ministro FERNANDO 

GONÇALVES, QUARTA TURMA, DJe 29/9/2008). No presente caso é 

incontroverso que o autor da ação não requereu administrativamente o 

benefício previdenciário e alega a negativa sistemática do INSS à 

concessão das prestações requeridas para justificar o ajuizamento direto 

da ação. Essa assertiva é comum no meio jurídico. Por outro lado, não 

conformado por este "senso comum", consultei alguns dados sobre esse 

contexto. Conforme consta no site do INSS (http://www.inss.gov.br em 

Estatísticas), nos Boletins Estatísticos da Previdência Social de 2011, 

foram requeridos, no citado ano, 8.046.153 benefícios e indeferidos 

3.250.290 pedidos. Isso significa, numa estimativa, um índice de 

indeferimento de benefícios, naquele ano, de 40,40%. Seguindo o referido 

índice, significa, em termos gerais, que, de cada 10 requerimentos, 6 são 

deferidos e 4 são indeferidos. Nesse ponto convém mencionar importante 

consequência que a adoção da corrente da desnecessidade de prévia 

postulação administrativa acarreta ao Poder Judiciário. Levando-se em 

conta a proporção acima constatada, em tese a cada 10 processos 

apresentados no Poder Judiciário sem submissão anterior ao INSS, 6 

poderiam ter sido concedidos administrativamente. A QUESTÃO QUE 

CONSIDERO RELEVANTE NESSA ANÁLISE É QUE O PODER JUDICIÁRIO 

ESTÁ ASSUMINDO, AO AFASTAR A OBRIGATORIEDADE DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, ATIVIDADES DE NATUREZA 

ADMINISTRATIVA, TRANSFORMANDO-SE, METAFORICAMENTE É CLARO, 

EM AGÊNCIA DO INSS. Constatei, ainda, segundo levantamento realizado 

p e l a  P r o c u r a d o r i a  F e d e r a l  E s p e c i a l i z a d a  n o  I N S S 

(http://www.agu.gov.br/pfeinss, em "Relatório Final de Gestão – setembro 

de 2008 a janeiro de 2011"), que aquela instituição apura índice percentual 

da quantidade de concessões de benefícios realizadas pelo Poder 

Judiciário. Segundo ali consta, em 2010, de todas a concessões de 

benefícios, 8,51% foram por força de decisão judicial. Ou seja, em linhas 

gerais, de cada 10 concessões, 9 são feitas pelo INSS e 1 é feita pelo 

Poder Judiciário. Mantendo-se o entendimento da prescindibilidade do 

prévio requerimento administrativo para demandar judicialmente, esse 

percentual tende a aumentar, por óbvio. A repercussão da tese 

jurisprudencial aqui contraposta atinge também a própria autarquia 

previdenciária. Observada a proporção de concessões administrativas 

acima, o INSS passa a ter que pagar benefícios previdenciários, que 

poderia deferir na via administrativa, acrescidos pelos custos de um 

processo judicial, como juros de mora e honorários advocatícios. Outro 

aspecto a se destacar é que há expressa previsão legal para recebimento 

de todos os pedidos de benefícios previdenciários, conforme o art. 176 do 

Decreto 3.048/1999: Art. 176. A apresentação de documentação 

incompleta não constitui motivo para recusa do requerimento de benefício. 

No âmbito interno da autarquia previdenciária, vigora a Instrução Normativa 

INSS/PRES 45/2010, que em seu art. 576 assim estabelece: Art. 576. 

Conforme preceitua o art. 176 do RPS, a apresentação de documentação 

incompleta não constitui motivo para recusa do requerimento de benefício, 

ainda que, de plano, se possa constatar que o segurado não faz jus ao 

benefício ou serviço que pretende requerer, sendo obrigatória a 

protocolização de todos os pedidos administrativos, cabendo, se for o 

caso, a emissão de carta de exigência ao requerente, na forma do art. 

586. Não há falar, portanto, na institucionalização da negativa de 

protocolização de requerimentos administrativos pelo INSS, não obstante 

situações específicas que eventualmente se constatem. A REGRA GERAL 

AQUI FIXADA É A DE QUE O INTERESSE PROCESSUAL DO SEGURADO SE 

CONFIGURA NAS HIPÓTESES DE NEGATIVA DO RECEBIMENTO DO 

REQUERIMENTO OU DE RESISTÊNCIA NA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO , SEJA PELO CONCRETO INDEFERIMENTO, SEJA PELA 

NOTÓRIA OPOSIÇÃO DA AUTARQUIA À TESE JURÍDICA ESPOSADA. 

Nesse último caso, seria inútil impor ao segurado a prévia protocolização 

de requerimento administrativo quando o próprio INSS adota 

posicionamento contrário ao embasamento jurídico do pleito. Também é 

importante ressaltar que não se trata aqui de exigir o exaurimento da via 

administrativa, requisito expressamente afastado pelas Súmulas 89/STJ e 

213/ex-TFR. Na situação dos autos o autor da ação deixou de requerer 

administrativamente o benefício previdenciário e não há demonstração de 

resistência, conforme acima fixado, razão por que carece de interesse 

processual, impondo-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, 

conforme o art. 267, VI, do CPC. Por tudo isso, nego provimento ao 

Recurso Especial. É como voto.” (RESP 1.310.042 - PR (2012/0035619-4). 

– destacou-se. Com efeito, ausente o interesse de agir, é de se extinguir o 

feito sem resolução de mérito. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos 

autos, consta, DECIDO: (a) Extinguir o feito por ausência de interesse de 

agir, forte no art. 485, VI CPC; (b) Custas já adimplidas. Sem honorários, 

na forma da lei; (c) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cáceres, 05 de setembro de 2018. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto 

Juíza de Direito Obs.: As petições e os demais atos que se fizerem 

necessários no PJE deverão ser produzidos no editor de texto interno do 
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sistema e assinados digitalmente, na forma da Lei n.º 11.419/2006 e 

Resolução n.º022/2011/TP.
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Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória c/c Cobrança proposta por 

Rosa Maria da Cunha Garcia contra Estado de Mato Grosso e MTPREVI, na 

qual este Juízo determinou a emenda da petição inicial no sentido de 

colacionar o requerimento administrativo e/ou o indeferimento da 

pretensão naquela seara. Em petição, a parte autora informa que não 

qualquer requerimento ou indeferimento administrativo. Os autos vieram 

conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. Pertinente à 

celeuma processual, este Juízo filia-se ao entendimento da 

imprescindibilidade do requerimento administrativo, a fim de constatar a 

pretensão resistida, condição essencial da ação. Aos cidadãos é 

assegurado o acesso ao Poder Judiciário, nos termos do art. 5.º, XXXV 

CR/88. Entretanto, o conhecimento da respectiva ação depende do 

preenchimento de alguns requisitos de natureza processual, entre eles o 

interesse processual configurado através da pretensão resistida. Na 

espécie, vê-se claramente que a parte autora não se reportou à esfera 

administrativa, vindo bater diretamente às portas do Poder Judiciário. Ora, 

à evidência, ainda que seu direito tenha lastro, não se infere pretensão 

resistida da Administração Pública, fato verificado pela ausência de pedido 

ou indeferimento administrativo, porque a autora optou diretamente pela via 

judicial, o que se demonstra inaceitável pelas regras processuais civis 

vigentes. Acerca do tema, trago voto elucidativo do Ministro Herman 

Benjamin no REsp que trata da necessidade de requerimento 

administrativo para ajuizamento de processos de benefícios beneficiários, 

aplicável, “mutatis mutandi”, ao caso: “O EXMO. SR. MINISTRO HERMAN 

BENJAMIN (Relator): Os autos foram recebidos neste gabinete em 

18.4.2012. Considero preenchidos os requisitos de admissibilidade, razão 

por que conheço do Recurso Especial. Aberta a instância, passo ao 

exame do mérito. Desde já destaco que o Supremo Tribunal Federal admitiu 

o Recurso Extraordinário 631.240/MG, sob o regime da Repercussão 

Geral, com controvérsia relativa ao presente caso: necessidade de prévio 

requerimento administrativo perante o INSS para os segurados exercerem 

o direito de ação no Judiciário. Inicio por tal consideração para 

estabelecer, com o devido respeito a entendimentos em contrário e ciente 

da pendência de decisão na Corte Suprema, que a resolução da 

problemática jurídica em debate não se resolve no âmbito constitucional. O 

principal argumento para levar a matéria ao plano constitucional é a 

previsão do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, que transcrevo: XXXV 

- a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 

direito; Em uma análise perfunctória, concluir-se-ia facilmente que o direito 

fundamental de ação, garantido pelo preceito acima transcrito, é o centro 

da discussão aqui travada. Afinal, impor o requerimento administrativo 

como condição de acesso à Justiça seria a fixação da quaestio no exame 

do cumprimento do preceito constitucional em comento. Tenho a 

convicção, todavia, de que a resolução da matéria gravita no âmbito 

infraconstitucional, o que passo a fundamentar. Primeiro cabe ressaltar 

que a verificação das condições da ação (aí incluído o interesse de agir) 

não caracteriza ofensa ao próprio direito de ação, afinal o segurado teve 

acesso à Justiça materializado pelo presente processo. Nesse sentido 

convém transcrever doutrina de Luiz Guilherme Marinoni (Curso de 

Processo Civil, V. 1, 4ª edição, pág. 219), que, ao comentar sobre o 

preceito constitucional aqui debatido, assim estabelece: “Entretanto, tal 

apreciação, segundo o art. 267, VI, do CPC, requer a presença de 

determinados requisitos, chamados de condições da ação, exigência que 

não viola a garantia constitucional de ação nem é com ela incompatível. A 

falta de um desses requisitos obstaculiza a apreciação da afirmação de 

lesão ou ameaça, mas não exclui o direito de pedir essa apreciação. A 

sentença que reconhece a ausência de uma das condições da ação 

apenas impede que ação continue a se desenvolver, mas não nega que a 

ação foi exercida”. Cândido Rangel Dinamarco (Instituições de Direito 

Processual Civil, volume I, 6ª edição) comunga do mesmo entendimento, 

acrescentando importante conclusão no sentido de as condições da ação 

serem limitadoras do direito de ação: “Razões de ordem ética ou 

econômica legitimam certas limitações impostas pela lei ao direito ao 

provimento de mérito. Quando se diz que todos tem direito ao 

pronunciamento dos juízes sobre suas pretensões, esse todos não 

significa que qualquer pessoa o tenha, em qualquer circunstância 

(Liebman). A tendência à universalização da tutela jurisdicional é refreada 

pela legítima conveniência de impedir a realização de processos sem a 

mínima condição de produzir algum resultado útil ou predestinados a 

resultados que contrariem regras fundamentais da Constituição ou da 

própria lei. Daí os requisitos do interesse de agir, (...); da legitimatio ad 

causam , (....); e da possibilidade jurídica da demanda (....). Presente todas 

essas condições da ação, diz-se que o sujeito tem direito de ação – e 

consequentemente só o terão aqueles que se encontrarem amparados por 

elas. Carece de ação quem não esteja amparado por esses requisitos, 

ainda que apenas um deles lhe falte.” Tenho que efetivamente o direito de 

ação garantido pelo art. 5º, XXXV, da CF tem como limitador as condições 

da ação. Essa premissa induz à ilação de que a presente matéria não se 

resolve no âmbito constitucional, mas na análise da legislação processual 

infraconstitucional, especificamente na configuração do interesse de agir 

do segurado. Nessa linha já decidiu o Supremo Tribunal Federal: RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. LEI 6.024/74. LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL. RESPONSABILIDADE. BANCO CENTRAL. PREJUÍZOS 

AOS INVESTIDORES. CARÊNCIA DA AÇÃO. MATÉRIA PROCESSUAL. 

OFENSA REFLEXA. 1. O Tribunal a quo limitou-se a reconhecer a carência 

da ação dos agravantes, por falta de interesse de agir. Tal questão, ante 

seu manifesto caráter processual e infraconstitucional, é insuscetível de 

exame em sede de recurso extraordinário, a título de ofensa ao art. 5º, 

XXXV, da Constituição Federal que, se existente, seria meramente reflexa 

ou indireta. 2. O mérito da demanda sequer foi examinado. Inviável, 

portanto, a discussão em torno do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, 

para se definir a responsabilidade do Banco Central pelos prejuízos 

causados aos investidores. 3. Agravo regimental improvido (RE 234371 

AgR, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ 13-02-2004 

PP-00016 EMENTA VOL-02139-02 PP-00303). EMENTA: AÇÃO DE 

NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. PRETENSAO DO PROPRIETARIO DO 

PREDIO VIZINHO AO EMBARGO DE OBRA DE TERCEIRO, POR SUPOSTA 

VIOLAÇÃO DE POSTURAS MUNICIPAIS. CARÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NA ALEGAÇÃO DE MALTRATO 

AOS INCS. XXXV E XXII DO ART. 5. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O 

proprietário do prédio vizinho não ostenta o direito de impedir que se 

realize edificação capaz de tolher a vista desfrutada a partir de seu 

imóvel, fundando-se, para isso, no direito de propriedade. A garantia do 

acesso a jurisdição não foi violada pelo fato de ter-se declarado a 

carência da ação. O art. 5. inc. XXXV da Constituição não assegura o 

acesso indiscriminado ao Poder Judiciário. Recurso extraordinário não 

conhecido (RE 145023, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, 

DJ 18-12-1992 PP-24388 EMENT VOL-01689-06 PP-01085). Passo, 

portanto, a examinar a configuração do interesse de agir do recorrido, 

condição da ação prevista nos arts. 3º e 267, VI, do CPC, e objeto da 

controvérsia aqui apreciada. O interesse de agir, também chamado 

interesse processual, caracteriza-se pela materialização do binômio 

necessidade-utilidade da atuação jurisdicional. De acordo com a Teoria 

Eclética da ação, adotada pelo nosso ordenamento processualista, é 

necessária, em regra, a afirmação de uma lesão a um direito para o 

exercício do direito de ação. A existência de um conflito de interesses no 

âmbito do direito material faz nascer o interesse processual para aquele 

que não conseguiu satisfazer consensualmente seu direito. A doutrina 

classif ica o interesse processual em interesse-ut i l idade, 

interesse-necessidade e interesse-adequação. É pertinente ao presente 

caso o interesse-necessidade, que Fredie Didier Jr. (Curso de Direito 

Processual Civil, vol. 1, 12ª edição, pág. 212) assim define: “O exame da 

"necessidade da jurisdição" fundamenta-se na premissa de que a 

jurisdição tem de ser encarada como última forma de solução de conflito. 

Esse pensamento só é correto, entretanto, para as situações em que se 

pretende exercitar, pelo processo, direitos a uma prestação 

(obrigacionais, reais e personalíssimos), pois há a possibilidade de 

cumprimento espontâneo da prestação.” Nas ações judiciais que visam à 

concessão de um benefício previdenciário, o "cumprimento espontâneo da 

prestação", na expressão utilizada pelo citado doutrinador, por parte da 

autarquia previdenciária impõe a submissão de um pedido administrativo 

pelo segurado, já que não há possibilidade jurídica de concessão de ofício 

de prestação previdenciária. O mesmo autor disserta sobre 
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interesse-necessidade para as ações condenatórias, nas quais se 

enquadram as ações judiciais com objetivo concessório de benefício: “Nas 

ações condenatórias (consideradas como todas aquelas em que se busca 

certificação e efetivação de uma determinada prestação), o autor deve 

afirmar a existência do fato constitutivo do seu direito (causa ativa), bem 

como o fato violador desse direito – para a configuração do interesse, 

basta a afirmação da lesão, pois a verificação da sua existência é 

questão de mérito" (op. cit. pág. 213). Cândido Rangel Dinamarco 

(Instituições de Direito Processual Civil, volume II, 6ª edição, pág. 310) 

também ressalta o Poder Judiciário como via necessária à satisfação da 

pretensão: Haverá o interesse processual sempre que o provimento 

jurisdicional pedido for o único caminho para tentar obtê-lo e tiver aptidão a 

propiciá-lo àquele que o pretende. SUBSTANCIADO PELO APANHADO 

DOUTRINÁRIO E JURISPRUDENCIAL ACIMA, TENHO QUE A FALTA DE 

POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO 

RESULTA EM AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DOS QUE LITIGAM 

DIRETAMENTE NO PODER JUDICIÁRIO. A PRETENSÃO NESTES CASOS 

CARECE DE QUALQUER ELEMENTO CONFIGURADOR DE RESISTÊNCIA 

PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. NÃO HÁ CONFLITO. NÃO HÁ LIDE. 

NÃO HÁ, POR CONSEGUINTE, INTERESSE DE AGIR NESSAS SITUAÇÕES. 

O PODER JUDICIÁRIO É A VIA DESTINADA À RESOLUÇÃO DOS 

CONFLITOS, O QUE TAMBÉM INDICA QUE, ENQUANTO NÃO HOUVER 

RESISTÊNCIA DO DEVEDOR, CARECE DE AÇÃO AQUELE QUE 

"JUDICIALIZA" SUA PRETENSÃO. Por exemplo, nos casos de direitos 

potestativos, é imprescindível que a autarquia seja provocada a se 

manifestar. Se não há como o devedor se opor ao direito, também não há 

por que provocar o Judiciário nesses casos. Em situações análogas, esta 

Corte Superior tem decidido no mesmo sentido. Acerca de ação para 

ressarcimento do seguro obrigatório DPVAT, assim consignou: AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO. DPVAT. REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA 

DE AÇÃO JUDICIAL PARA CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. 

INÉRCIA DO AUTOR QUANTO A ESTE PEDIDO. REVERSÃO DO 

ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO EM MATÉRIA 

FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO AO 

PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO ACESSO À JUSTIÇA. 

IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. MATÉRIA 

ATINENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O 

requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial. 2. Rever o entendimento firmado pelo 

acórdão recorrido, no sentido da não formulação do requerimento 

administrativo, demanda a análise do acervo fático-probatório dos autos, o 

que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. O tema constitucional em 

discussão (inafastabilidade do acesso ao Poder Judiciário) refoge à 

alçada de controle desta Corte Superior de Justiça. 4. Agravo regimental 

desprovido (AgRg no REsp 936.574/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe 8/8/2011, grifei). Transcrevo 

excerto do voto condutor do acórdão pertinente ao caso em exame: “Na 

hipótese, TRATA-SE DE REQUERIMENTO PRÉVIO ADMINISTRATIVO, 

REQUISITO ESSENCIAL PARA A UTILIDADE DA PROVIDÊNCIA 

JURISDICIONAL, ISSO PORQUE A PROVOCAÇÃO DO ESTADO E A 

POSTERIOR CONCRETIZAÇÃO DO PROCESSO NÃO PODE SER 

INSTRUMENTO DE MERA CONSULTA, MAS SIM, MEIO DE APLICAÇÃO DA 

JUSTIÇA, COMO FORMA DE SOLUÇÕES DE CONFLITOS. Reproduzo 

outras decisões em que se considerou a postulação administrativa prévia 

para configurar o interesse processual: PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. PIS. DECRETOS-LEIS 2.445 E 2.449/88. PRESCRIÇÃO. 

COMPENSAÇÃO. DIREITO SUPERVENIENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. (...) 3. A ausência de requerimento 

administrativo para a compensação tributária, tal como exigido no art. 74 

da Lei nº 9.430/95 (redação original), torna o autor da demanda, nesse 

ponto, carecedor do direito de ação por falta de interesse de agir. (...) 9. 

Recurso especial provido em parte (REsp 905.262/SP, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA,DJ 29/3/2007, p. 255). 

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. HABEAS-DATA. INEXISTENCIA 

DE PREVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO: IMPETRANTE CARECEDOR 

DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ENUNCIADO N. 02 

DA SUMULA DA CORTE. PRECEDENTES. PROCESSO EXTINTO SEM 

JULGAMENTO DO MERITO (HD . 29/DF, Rel. Ministro ADHEMAR MACIEL, 

TERCEIRA SEÇÃO, DJ 27/5/1996, p. 17801). PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

CARÊNCIA DE AÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA RECUSA NO FORNECIMENTO DAS INFORMAÇÕES. 

1. Para que esteja configurado o interesse de agir é indispensável que a 

ação seja necessária e adequada ao fim a que se propõe. A ação será 

necessária quando não houver outro meio disponível para o sujeito obter o 

bem almejado. 2. A inércia da recorrida frente a simples realização de 

pedido administrativo de exibição de documentos, sem a comprovação do 

pagamento da taxa legalmente prevista (art. 100, § 1º, da Lei 6.404/76), 

não caracteriza a recusa no fornecimento das informações desejadas. 3. 

Não é possível obrigar a recorrida a entregar documentos sem a 

contrapartida da taxa a que tem direito por força de lei. 4. Recurso 

especial não conhecido (REsp 954.508/RS, Rel. Ministro FERNANDO 

GONÇALVES, QUARTA TURMA, DJe 29/9/2008). No presente caso é 

incontroverso que o autor da ação não requereu administrativamente o 

benefício previdenciário e alega a negativa sistemática do INSS à 

concessão das prestações requeridas para justificar o ajuizamento direto 

da ação. Essa assertiva é comum no meio jurídico. Por outro lado, não 

conformado por este "senso comum", consultei alguns dados sobre esse 

contexto. Conforme consta no site do INSS (http://www.inss.gov.br em 

Estatísticas), nos Boletins Estatísticos da Previdência Social de 2011, 

foram requeridos, no citado ano, 8.046.153 benefícios e indeferidos 

3.250.290 pedidos. Isso significa, numa estimativa, um índice de 

indeferimento de benefícios, naquele ano, de 40,40%. Seguindo o referido 

índice, significa, em termos gerais, que, de cada 10 requerimentos, 6 são 

deferidos e 4 são indeferidos. Nesse ponto convém mencionar importante 

consequência que a adoção da corrente da desnecessidade de prévia 

postulação administrativa acarreta ao Poder Judiciário. Levando-se em 

conta a proporção acima constatada, em tese a cada 10 processos 

apresentados no Poder Judiciário sem submissão anterior ao INSS, 6 

poderiam ter sido concedidos administrativamente. A QUESTÃO QUE 

CONSIDERO RELEVANTE NESSA ANÁLISE É QUE O PODER JUDICIÁRIO 

ESTÁ ASSUMINDO, AO AFASTAR A OBRIGATORIEDADE DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, ATIVIDADES DE NATUREZA 

ADMINISTRATIVA, TRANSFORMANDO-SE, METAFORICAMENTE É CLARO, 

EM AGÊNCIA DO INSS. Constatei, ainda, segundo levantamento realizado 

p e l a  P r o c u r a d o r i a  F e d e r a l  E s p e c i a l i z a d a  n o  I N S S 

(http://www.agu.gov.br/pfeinss, em "Relatório Final de Gestão – setembro 

de 2008 a janeiro de 2011"), que aquela instituição apura índice percentual 

da quantidade de concessões de benefícios realizadas pelo Poder 

Judiciário. Segundo ali consta, em 2010, de todas a concessões de 

benefícios, 8,51% foram por força de decisão judicial. Ou seja, em linhas 

gerais, de cada 10 concessões, 9 são feitas pelo INSS e 1 é feita pelo 

Poder Judiciário. Mantendo-se o entendimento da prescindibilidade do 

prévio requerimento administrativo para demandar judicialmente, esse 

percentual tende a aumentar, por óbvio. A repercussão da tese 

jurisprudencial aqui contraposta atinge também a própria autarquia 

previdenciária. Observada a proporção de concessões administrativas 

acima, o INSS passa a ter que pagar benefícios previdenciários, que 

poderia deferir na via administrativa, acrescidos pelos custos de um 

processo judicial, como juros de mora e honorários advocatícios. Outro 

aspecto a se destacar é que há expressa previsão legal para recebimento 

de todos os pedidos de benefícios previdenciários, conforme o art. 176 do 

Decreto 3.048/1999: Art. 176. A apresentação de documentação 

incompleta não constitui motivo para recusa do requerimento de benefício. 

No âmbito interno da autarquia previdenciária, vigora a Instrução Normativa 

INSS/PRES 45/2010, que em seu art. 576 assim estabelece: Art. 576. 

Conforme preceitua o art. 176 do RPS, a apresentação de documentação 

incompleta não constitui motivo para recusa do requerimento de benefício, 

ainda que, de plano, se possa constatar que o segurado não faz jus ao 

benefício ou serviço que pretende requerer, sendo obrigatória a 

protocolização de todos os pedidos administrativos, cabendo, se for o 

caso, a emissão de carta de exigência ao requerente, na forma do art. 

586. Não há falar, portanto, na institucionalização da negativa de 

protocolização de requerimentos administrativos pelo INSS, não obstante 

situações específicas que eventualmente se constatem. A REGRA GERAL 

AQUI FIXADA É A DE QUE O INTERESSE PROCESSUAL DO SEGURADO SE 

CONFIGURA NAS HIPÓTESES DE NEGATIVA DO RECEBIMENTO DO 

REQUERIMENTO OU DE RESISTÊNCIA NA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO , SEJA PELO CONCRETO INDEFERIMENTO, SEJA PELA 

NOTÓRIA OPOSIÇÃO DA AUTARQUIA À TESE JURÍDICA ESPOSADA. 

Nesse último caso, seria inútil impor ao segurado a prévia protocolização 

de requerimento administrativo quando o próprio INSS adota 

posicionamento contrário ao embasamento jurídico do pleito. Também é 
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importante ressaltar que não se trata aqui de exigir o exaurimento da via 

administrativa, requisito expressamente afastado pelas Súmulas 89/STJ e 

213/ex-TFR. Na situação dos autos o autor da ação deixou de requerer 

administrativamente o benefício previdenciário e não há demonstração de 

resistência, conforme acima fixado, razão por que carece de interesse 

processual, impondo-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, 

conforme o art. 267, VI, do CPC. Por tudo isso, nego provimento ao 

Recurso Especial. É como voto.” (RESP 1.310.042 - PR (2012/0035619-4). 

– destacou-se. Com efeito, ausente o interesse de agir, é de se extinguir o 

feito sem resolução de mérito. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos 

autos, consta, DECIDO: (a) Extinguir o feito por ausência de interesse de 

agir, forte no art. 485, VI CPC; (b) Custas já adimplidas. Sem honorários, 

na forma da lei; (c) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cáceres, 05 de setembro de 2018. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto 

Juíza de Direito Obs.: As petições e os demais atos que se fizerem 

necessários no PJE deverão ser produzidos no editor de texto interno do 

sistema e assinados digitalmente, na forma da Lei n.º 11.419/2006 e 

Resolução n.º022/2011/TP.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 48430 Nr: 5595-09.2005.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES JAÓ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTAVIO FERNANDO DE 

OLIVEIRA - OAB:12101/MT

 ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

(a)DETERMINAR a intimação da empresa executada para que comprove 

nos autos que a Recuperação Judicial foi homologada com observância 

aos arts. 57 e 58 da Lei nº 11.101/2005, no prazo de 15(quinze) dias, sob 

pena de prosseguimento da presente execução fiscal;(b)Transcorrido o 

prazo supra, intime-se a exequente para que se manifeste e requeira o 

que entender de direito, no prazo de 10(quinze) dias, sob pena de 

suspensão da ação, forte no art. 40 da LEF e Súmula 314 do STJ;(c)Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 60341 Nr: 6620-23.2006.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENIS ANTONIO MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL REGIONAL DE CÁCERES/MT, 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ OVELAR - OAB:8.342, 

ANDREA VICARI WEISSHEIMER - OAB:8914-OAB/MT, JOSUÉ 

AMBRÓSIO RIBEIRO - OAB:8784

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, constata-se que não foram 

apresentados os cálculos para atualização monetária, cujo encargo 

incumbe à parte autora.

Destaca-se que é de competência da parte credora, e não ao Juízo, 

promover os atos imprescindíveis para o recebimento do valor, inclusive 

com a juntada da documentação necessária e memória de cálculo, forte no 

art. 798 do CPC.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

(a) Intimar a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

emendar o pleito de cumprimento de sentença, a fim de apresentar nos 

autos planilha de cálculos devidamente corrigida, nos moldes 

determinados no Acórdão de fls. 62/63, sob pena de indeferimento do 

pleito;

(b) Decorrido o prazo supra, havendo ou não manifestação pelo 

requerente, volvem-me os autos conclusos;

(c) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 54773 Nr: 2398-12.2006.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVAL SANTANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL REGIONAL DE CÁCERES/MT, 

SECRETARIA DE SAÚDE DE CÁCERES/MT, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ OVELAR - OAB:8.342, 

ANDREA VICARI WEISSHEIMER - OAB:8914-OAB/MT, JOSUÉ 

AMBRÓSIO RIBEIRO - OAB:8784

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, constata-se que não foram 

apresentados os cálculos para atualização monetária, cujo encargo 

incumbe à parte autora.

Destaca-se que é de competência da parte credora, e não ao Juízo, 

promover os atos imprescindíveis para o recebimento do valor, inclusive 

com a juntada da documentação necessária e memória de cálculo, forte no 

art. 798 do CPC.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

(a) Intimar a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

emendar o pleito de cumprimento de sentença, a fim de apresentar nos 

autos planilha de cálculos devidamente corrigida, nos moldes 

determinados no Acórdão de fls. 85/90, sob pena de indeferimento do 

pleito;

(b) Decorrido o prazo supra, havendo ou não manifestação pelo 

requerente, volvem-me os autos conclusos;

(c) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 166454 Nr: 3412-50.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DE TOCANTINS - UNITINS, 

EDUCON - SOCIEDADE DE EDUCAÇAO CONTINUADA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 7.485

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME CORREIA 

EVARISTO - OAB:33791

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO a Requerente, via 

DJE/MT, para que compareça à sessão de mediação que foi agendada 

nestes autos para o dia 05/12/2018, às 13horas, devendo a Secretaria 

adotar as providências necessárias à sua efetiva realização.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 72902 Nr: 10334-54.2007.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTÔNIO VIEIRA ONOFRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

72902 §!(>#¨

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PENHORA

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 10334-54.2007.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

EXECUTADO(S): MARCOS ANTÔNIO VIEIRA ONOFRE

INTIMANDO(S): Executados(as): Marcos Antônio Vieira Onofre Filiação: 

Osvaldo Onofre e Eremy Vieira Onofre, data de nascimento: 06/06/1966, 
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brasileiro(a), natural de São Paulo-SP, casado(a), carpinteiro

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 13/04/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 1.022,19

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, de que foi(foram) 

PENHORADO(S) o(s) valores descrito(s) e caracterizado(s) a seguir e de 

que, portanto, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, para opor(oporem) embargos.

BEM(BENS) PENHORADO(S): VALOR BLOQUEADO VIA BACENJUD: R$ 

4.479,14 (QUATRO MIL QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E 

CATORZE CENTAVOS)

Eu, Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro, técnica judiciária, digitei.

 Cáceres - MT, 26 de setembro de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 155986 Nr: 3584-26.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES - OAB:

 CERTIFICO que às 14h45min desta tarde, compareceu a esta secretaria a 

Exequente, portando seus respectivos documentos informando que o 

valor de fls. 435 recebido diretamente na conta de seu advogado em 

29.08.2017 (há mais de um ano)ainda não lhe foi repassado. Assim, 

entreguei-lhe as cópias das fls. 430/445 e da presente certidão, 

orientando-a à procurar pessoalmente seu advogado, considerando que 

ele teve ciência inequívoca do recebimento dos valores em sua conta 

relativos a estes autos conforme demonstra nas manifestações em que 

reinvindicou, inclusive, diferenças de valores. De todo modo, amparada 

pelo art. 152, inciso VI, colho a assinatura da Exequente no rodapé da 

presente e intimo o advogado, via DJE/MT, para que no prazo de 05 dias, 

manifeste-se acerca do teor desta certidão.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 89684 Nr: 4925-29.2009.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA REGINA DE ARAUJO GONÇALVES - ME, 

CELIA REGINA DE ARAUJO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

89684 §!)£u¨

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PENHORA

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 4925-29.2009.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(S): CELIA REGINA DE ARAUJO GONÇALVES - ME e CELIA 

REGINA DE ARAUJO GONÇALVES

INTIMANDO(S): Executados(as): CELIA REGINA DE ARAUJO 

GONÇALVES, CPF: 03550995865 e Executados(as): CELIA REGINA DE 

ARAUJO GONÇALVES - ME, CNPJ: 01107415000121

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 02/04/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 8.811,30

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, de que foi(foram) 

PENHORADO(S) o(s) VALORES descrito(s) e caracterizado(s) a seguir e 

de que, portanto, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, para opor(oporem) embargos.

BEM(BENS) PENHORADO(S): VALOR BLOQUEADO VIA BACENJUD (fls. 

57/58): R$ 1.333,01 (mil trezentos e trinta e três reais e um centavo)

Eu, Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro, Técnica Judiciária, 

digitei.

 Cáceres - MT, 26 de setembro de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 231719 Nr: 2241-19.2018.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA JITIAKO LEMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILA CRISTINA PIEDADE 

PRESTES CAPATTO - OAB:8962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que a Contestação de fls. 97/99 é TEMPESTIVA. Assim, nos 

termos do artigo 152, inciso VI do CPC/15, INTIMO a parte autora, por meio 

de seu advogado via DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

apresentar impugnação.

Ana Verônica B. Rojas

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 234181 Nr: 3940-45.2018.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEODIR CROZETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CORBELINO - 

OAB:9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, intimo a Parte Requerente, 

via DJE/MT, para que fique ciente de que foi agendada sessão de 

conciliação nestes autos para o dia 21/11/2018, às 14h30min, devendo a 

Secretaria adotar as providências necessárias à sua efetiva realização.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 93246 Nr: 8292-61.2009.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO AFONSO DA ROCHA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Afonso da Rocha Silva - 

OAB:949540-SSP/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO que decorreu o prazo sem que a Parte Executada 

comprovasse nos autos o pagamento das requisições de pequenos 

valores de fls. 64/65 e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do 

CPC/15, reconduzo os documentos ao setor de cálculos do D.A.P./T.J.M.T. 

para que nelas incidam os eventuais juros e moras. Concomitantemente, 

INTIMO a Parte Exequente e seu advogado, via DJE/MT, para que no prazo 

de 05 dias manifestem quanto ao interesse na desistência das referidas 

moras e/ou juros, vez que, em caso positivo, estes seguirão conclusos 

para penhora "on line" visando o efetivo adimplemento delas.

Ana Verônica Bisinoto Rojas

 Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 140463 Nr: 10103-85.2011.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT, MOISES APARECIDO DE 

FAVARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOÃO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT, PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO a parte executada, 

na pessoa de seu procurador, para MANIFESTAR-SE sobre a petição de 

fls. 58, no prazo de 10 (dez) dias, visando instruir este feito.

 Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 149407 Nr: 8057-89.2012.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILMARA PINHEIRO LIMA BASTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILMARA PINHEIRO LIMA 

BASTOS - OAB:8467/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, em obediência ao art. 1º do 

Provimento n.68, de 3 de maio de 2018, da Corregedoria Nacional de 

Justiça, INTIMO a parte autora, por meio de seu advogado, para que, 

querendo, apresente impugnação contra os valores depositados às fls. 

64/68, sob pena de ser expedido Alvará para pagamento da RPV 

considerando o que foi depositado.

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

 Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 157514 Nr: 5267-98.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANEGINO RODRIGUES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOMAR DA SILVA REZENDE - 

OAB:7.388/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do CPC/15, INTIMO a parte autora, por 

meio de seu advogado via DJE, para manifestar-se acerca dos 

EMBARGOS DE DECLARAÇÕA fls.67/69, no prazo de 5 (cinco) dias.

Ana Verônica B. Rojas

 Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 181795 Nr: 3397-47.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SALVADOR DA SILVA, DECIANA 

NOGUEIRA GALVÃO, JOSÉ ELSON PIRES DE SOUZA, WALTER KLAUS 

RIEGER, SIMONE DE BARROS GARCIA CARVALHO, JOELSON SANTANA 

RODRIGUES PEREIRA, MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT, 

ACPI-ASSESSORIA,CONSULTORIA,PLANEJAMENTO E INF.LTDA, 

ADVANCED-ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA LTDA, AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLANGE SVERSUTH - 

OAB:OAB/MT 7.807

 Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:a)Indeferir o 

pleito de substituição da penhora de valores pelos imóveis apresentados 

nos autos, pelas razões supra;b)Proceda-se à notificação dos 

demandados ACPI – Assessoria, consultoria, planejamento e Informática 

LTDA., e Advanced – Assessoria e Consultoria para Administração 

LTDA., por edital, na forma do art. 17 § 7.º da Lei de Improbidade 

Administrativa;c)Não havendo resposta à notificação, nomeio a Defensoria 

Pública para atuar como curador especial;d)Tendo em vista a certidão de 

fl. 1.534, proceda-se à notificação de Walter Klaus Riege primeiro por 

correio, sendo frustrada por hora certa e, infrutífera, por edital, nos 

termos do art. 252 e 256 CPC;e)Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 99407 Nr: 4494-58.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIS DOS SANTOS CARVALHO, MARIA IZABEL 

SANTANA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CANDIDO DE 

CARVALHO BARBOSA LIMA - OAB:16646

 Vistos, etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO contra MIS DOS SANTOS CARVALHO, E 

OUTRA, na qual há informações nos autos do pagamento da dívida na via 

administrativa (fl. 58/59).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

A satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção do feito com 

resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do CPC/15;

b) Sem custas e honorários, na forma da lei;

c) Transitada em julgado, ao arquivo;

d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 140463 Nr: 10103-85.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT, MOISES APARECIDO DE 

FAVARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOÃO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT, PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 Vistos, etc.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) Indeferir o pleito do exequente, vez que até o presente momento sequer 

fora tentada a citação da parte executada;

 b) Promova-se a citação da parte executada pelas diversas modalidades 

constantes no art. 8º da Lei 6.830/80;

c) No mais, cumpra-se integralmente o despacho inicial;

d) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 131629 Nr: 290-34.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIVELINO PARÁ DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE CORBELINO LACCCAL 

DA SILVA - OAB:9.409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, nos termos do artigo 152, inciso VI do CPC, em atenção ao 

pedido de desarquivamento, INTIMO o advogado da parte autora, via 

DJE/MT, para que fique ciente de que os autos encontram-se nesta 

escrivania disponíveis para carga, no prazo de 05 (cinco) dias.

Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 155553 Nr: 3091-49.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 CERTIFICO que às 14h02min desta tarde, compareceu a Exequente, 

portando seus documentos pessoais, momento em que informou seus 

dados bancários em que pretende ver depositados o crédito principal 

como sendo: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AGÊNCIA 0870, VARIAÇÃO 

013, CONTA POUPANÇA 43392-9, DE SUA PRÓPRIA TITULARIDADE (CPF 

346.662.573-49). E assim,colhi a sua assinatura no rodapé desta, 

fornecendo-lhe uma cópia e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do 

CPC/15, intimo o seu advogado, via DJE/MT, para que também fique ciente 

do teor desta.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 146883 Nr: 5145-22.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO LUIZ GALLO, JOSÉ MOSSUETO DA 

CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT, LUIZ ANTONIO ARAUJO JUNIOR - OAB:12244, LUIZ 

FERNANDO WAHLBRINK - OAB:8830/MT

 Amparada pelo artigo 152, inciso VI do CPC, impulsiono os autos 

INTIMANDO O REQUERIDO José Mossueto da Cruz para que oferte suas 

alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002152-76.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIMAR DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO RETIFICAÇÃO DE HORÁRIO. 

Senhor(a) Advogado(a), FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria 

para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Tipo: Conciliação Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 01/10/2018 Hora: 16:45 (MT), devendo comparecer 

ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação 

pessoal. Cáceres - MT, 27 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010779-57.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIA KOVALESKI (REQUERENTE)

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010779-57.2012.8.11.0006. REQUERENTE: RUBIA KOVALESKI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Dispensado relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

Decide-se. Com relação ao informado pela exequente, mencionando sobre 

a demora na prolação de atos judiciais, verifica-se que a concordância 

desta com os valores depositados pela executada se deu em 15/08/2018 

(id. 14762039), sendo os autos conclusos em 05/09/2018. Com isto, não 

há que se falar em demora, pois a movimentação processual se deu nos 

prazos determinados pela Corregedoria-Geral de Justiça. Considerando o 

cumprimento integral da obrigação, julga-se, por sentença, extinta a 

execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do 

CPC. Nos termos do Provimento n°. 68-CNJ, de 03/05/2018, transitada em 

julgado, o que deverá ser certificado, e decorrido o prazo de 02 (dois) 

dias, proceda-se a secretaria da vara com a expedição de alvará para 

levantamento integral dos valores depositados, devendo serem 

transferidos para a conta já indicada pela parte exequente. Após, 

arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 6 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010450-74.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA (ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010450-74.2014.8.11.0006. REQUERENTE: PAULO SERGIO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispensado relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento 

integral da obrigação, julga-se, por sentença, extinta a execução, 

consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Nos 

termos do Provimento n°. 68-CNJ, de 03/05/2018, transitada em julgado, o 

que deverá ser certificado, e decorrido o prazo de 02 (dois) dias, 

proceda-se a secretaria da vara com a expedição de alvará para 

levantamento integral dos valores depositados, devendo serem 

transferidos para a conta já indicada pela parte exequente. Após, 

arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 6 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010763-98.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA (ADVOGADO(A))

CARLITO DO NASCIMENTO PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010763-98.2015.8.11.0006. REQUERENTE: CARLITO DO NASCIMENTO 

PEREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento 

integral da obrigação, julga-se, por sentença, extinta a execução, 

consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Nos 

termos do Provimento n°. 68-CNJ, de 03/05/2018, transitada em julgado, o 

que deverá ser certificado, e decorrido o prazo de 02 (dois) dias, 

proceda-se a secretaria da vara com a expedição de alvará para 

levantamento integral dos valores depositados, devendo serem 

transferidos para a conta já indicada pela parte exequente. Após, 

arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 6 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005335-55.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

RAFAELA GUIMARAES DE SOUZA (REQUERENTE)
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JEISON BATISTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO RURAL DE CACERES (REQUERIDO)

PEDRO BATISTA CORREIA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO (a) DO (a) REQUERENTE PARA NO PRAZO DE 5 

(CINCO) DIAS, EMENDAR A INICIAL OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

PARA O ANDAMENTO DO PROCESSO (ART. 321 CPC), SOB PENA DO 

ARTIGO ANTERIORMENTE CITADO. DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO ( X 

) RG/ CNH/ CARTEIRA DE TRABALHO OU EQUIVALENTE COMPROVANTE 

DE RESIDÊNCIA ( X) CONTA DE ÁGUA/ ENERGIA/ TELEFONE OU 

EQUIVALENTE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005336-40.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER FERREIRA CAMPOS (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência, Tipo: Conciliação Sala: CÁCERES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 31/10/2018 Hora: 16:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal. Cáceres - MT, 27 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010449-21.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM ALVES CARVALHO (EXEQUENTE)

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

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

 

Intimo o/a Executado/a, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005393-58.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOSI MARI DE OLIVEIRA RAMOS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO IRINEU PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência, Tipo: Conciliação Sala: CÁCERES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/11/2018 Hora: 15:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal. Cáceres - MT, 27 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010755-87.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS RODRIGUES TRAVAIN (ADVOGADO(A))

CLEOMICIO PEREIRA DO VAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

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

OI S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO: Intimo o Executado, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do montante atualizado, consoante cálculo 

apresentado pelo exequente, advertindo-o (a) que caso não seja efetuado 

o pagamento no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez 

pontos percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005396-13.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ BENEDITO DA SILVA (REQUERENTE)

SOLANGE HELENA SUERSUTH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência, Tipo: Conciliação Sala: CÁCERES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/11/2018 Hora: 16:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal. Cáceres - MT, 27 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005412-64.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO OVIDIO TINGO (REQUERENTE)

LINDOMAR DA SILVA REZENDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência, Tipo: Conciliação Sala: CÁCERES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 29/10/2018 Hora: 13:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal. Cáceres - MT, 27 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010891-89.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE JASSEK DRUMOND (ADVOGADO(A))

JOAO BARBOSA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S.A (EXECUTADO)

 

Intimo o/a Executado/a, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003180-79.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME SANTANA ORRO SILVA (ADVOGADO(A))

OSVALDO LEMES DO PRADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência, Tipo: Conciliação Sala: CÁCERES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 08/11/2018 Hora: 14:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal. Cáceres - MT, 27 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011974-38.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA SIRLEI DARICCI DE ANDRADE FILHA (EXEQUENTE)

CIBELI SIMOES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

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

 

Intimo o/a Executado/a, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1002966-88.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS CASTRILLON GARCIA (REQUERENTE)

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência, Tipo: Conciliação Sala: CÁCERES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/11/2018 Hora: 16:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal. Cáceres - MT, 27 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010773-16.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE (ADVOGADO(A))

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN (ADVOGADO(A))

CONSTRUCACERES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos (ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE, POR MEIO DO SEU ADVOGADO, PARA 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS DO CÁLCULO, NO PRAZO DE 5 

(CINCO) DIAS, DE ACORDO COM O PROVIMENTO 40/2014-CGJ CUSTAS: 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002428-10.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

FELICIANA ALVES DE ABREU (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência, Tipo: Conciliação Sala: CÁCERES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 10/10/2018 Hora: 14:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal. Cáceres - MT, 27 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011092-81.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

Maikon Carlos de Oliveira (ADVOGADO(A))

NEISE COUTO MIRANDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

ELADIO MIRANDA LIMA (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO: Intimo o Executado, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do montante atualizado, consoante cálculo 

apresentado pelo exequente, advertindo-o (a) que caso não seja efetuado 

o pagamento no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez 

pontos percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010270-58.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA (ADVOGADO(A))

MILTON CHAVES LIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DOS SANTOS (EXECUTADO)

SUELAINE FRANCA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA QUE, NO PRAZO DE 5 

(CINCO) DIAS, MANIFESTE SOBRE O QUE ENTENDER DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010748-03.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA CANDIDA MACIEL BARBOSA (REQUERENTE)

ANATALIA RODRIGUES MARCELINO (ADVOGADO(A))

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

FILADELFO DAMASCENO BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos (ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR NO PRAZO 

DE 5 (CINCO) DIAS O QUE REQUERER DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003062-06.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OTONIEL RODRIGUES DA CAMPOS LEITE (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência, Tipo: Conciliação Sala: CÁCERES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/11/2018 Hora: 13:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal. Cáceres - MT, 27 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010314-48.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS MANZOLI (EXEQUENTE)

HAMILTON LOBO MENDES FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECOM S/A (EXECUTADO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR SOBRE O 

QUE ENTENDER DE DIREITO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003063-88.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ADILSON CARVALHO SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Tipo: 

Conciliação Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

12/11/2018 Hora: 13:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal. Cáceres - MT, 27 

de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010152-82.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA APARECIDA DA SILVA (EXEQUENTE)

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONISE FONTES BARRETO (ADVOGADO(A))

MARYSA ELETRODOMESTICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Intimo o/a Executado/a, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003220-61.2018.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA (ADVOGADO(A))

NELSON RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA MARIA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência, Tipo: Conciliação Sala: CÁCERES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/11/2018 Hora: 13:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal. Cáceres - MT, 27 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003222-31.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA (ADVOGADO(A))

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D H MENESES TRES & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência, Tipo: Conciliação Sala: CÁCERES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/11/2018 Hora: 13:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal. Cáceres - MT, 27 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020076-83.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

Maikon Carlos de Oliveira (ADVOGADO(A))

FERNANDO JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA (ADVOGADO(A))

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ (ADVOGADO(A))

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA 

NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005625-70.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

SANDRA REGINA TOMICHA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005625-70.2018.8.11.0006. REQUERENTE: SANDRA REGINA TOMICHA 

GOMES REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. 

Vistos, etc. Nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, 

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

emende a inicial consistente em colacionar nos autos cópia do extrato de 

consulta de balcão SPC e SERASA (a ser retirado na CDL) e extrato de 

consulta balcão SCPC (a ser retirado na ACEC), atualizado e legível, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, bem como junte em nome da 

parte autora comprovante de endereço (conta de luz, água, telefone) nos 

autos para o fim de fixar a competência deste Juízo. Cumprida a 

determinação ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 27 

de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002641-16.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE AGUILEIRA SILVA (REQUERENTE)

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002641-16.2018.8.11.0006. REQUERENTE: SIMONE AGUILEIRA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos, etc. Considerando que este 

Juízo não consegue visualizar os documentos de id. 15237636 e 

15237635, reoportuniza-se a parte requerente o cumprimento do 

despacho de id. 15085978, no prazo mencionado na referida 

determinação. Após, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 27 de setembro 

de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003227-53.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDINAURA DIAS (REQUERENTE)

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO (a) DO (a) REQUERENTE PARA NO PRAZO DE 5 

(CINCO) DIAS, EMENDAR A INICIAL OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

PARA O ANDAMENTO DO PROCESSO (ART. 321 CPC), SOB PENA DO 

ARTIGO ANTERIORMENTE CITADO. DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO ( ) 

RG/ CNH/ CARTEIRA DE TRABALHO OU EQUIVALENTE COMPROVANTE 

DE RESIDÊNCIA (X ) CONTA DE ÁGUA/ ENERGIA/ TELEFONE OU 

EQUIVALENTE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003231-90.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR FERREIRA DA CUNHA (ADVOGADO(A))

GERALDO MAGELA FERRAZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência, Tipo: Conciliação Sala: CÁCERES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/11/2018 Hora: 15:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal. Cáceres - MT, 27 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010799-43.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO (ADVOGADO(A))

ESCARINA DO COUTO SILVA GAMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

SAEC (SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE CACERES) (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010799-43.2015.8.11.0006; Valor causa: R$ 5.560,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ESCARINA DO COUTO 

SILVA GAMA Parte Ré: REQUERIDO: SAEC (SERVICO DE AGUA E 

ESGOTO DE CACERES), MUNICIPIO DE CACERES Visto. Dispensado o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Apenas registro que a 

reclamada apresentou contestação no prazo legal. Passo a decidir. Sendo 

a prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 330, I, do C.P.C.. 

Mérito: A simples análise das alegações das partes, em confronto com os 

documentos apresentados, leva-me à conclusão de que deve a 

reclamação ser julgada improcedente. A reclamante alega que sempre 

suas faturas registram média de consumo mensal de água de R$ 35,00 a 

R$ 40,00, que em novembro de 2014 chegou uma fatura de R$ 556,28, 

correspondente ao período de 20/08/2014 à 21/11/2014, diz ainda que se 

tivesse sido levado a efeito o índice correto de 1.6649, o valor devido 

seria R$ 67,93m demonstrando que a Requerida pretende se apropriar de 

R$ 160,86, que a Autora está em uma situação difícil não dispondo de tal 
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valor para pagamento. A reclamada, em sua contestação, alega que não 

cometeu ato ilícito e que os valores cobrados refletem o consumo real da 

Unidade Consumidora. Alega ainda que A Requerente utilizou dos serviços 

da empresa Requerida e deixou de efetuar o pagamento de tão somente 

12 FATURAS, conforme documentação ora juntada, fornecida pela SAEC, 

que se refere aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2013, e de 

janeiro à setembro de 2014, razão pela qual teve o fornecimento de água 

interrompido em 24/09/2014. As faturas acima mencionadas foram pagas 

somente em 22/10/2014, portanto não houve falha na prestação de 

serviços, mas sim, que a água somente foi interrompida por falta de 

pagamento. Informa ao final que a Requerente é que após a suspensão do 

fornecimento da água (24/09/2014), violou o lacre de corte, tendo sido 

notificada 24/10/2014 da sua infração, por isso o valor alto. Pois muito 

bem. Efetivamente a parte reclamante não comprova a falha na prestação 

de serviço, prova esta que lhe competia, nos termos do artigo 333, I, do 

Código de Processo Civil. Sobre a matéria a E, Turma Recursal Única 

decidiu o seguinte: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA CONTAMINADA – PROBLEMAS DE SAÚDE – 

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS 

PARTES – PLEITO DE MAJORAÇÃO PELA AUTORA E DE EXCLUSÃO DA 

CONDENAÇÃO OU REDUÇÃO DO VALOR PELA REQUERIDA – AUSÊNCIA 

DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS – SENTENÇA REFORMADA – 

IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO – 

RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO. A prova dos fatos constitutivos de 

direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 333, I, do Código de 

Processo Civil. Se a alegação de contaminação da água não encontra 

verossimilhança nas provas dos autos, impossível afastar a força 

probatória do laudo pericial confeccionado pela requerida, mesmo que 

realizado de forma unilateral. A precariedade da prova produzida pela 

parte autora, somado à juntada de prova pericial pela requerida, enseja a 

improcedência da ação. Reforma da sentença para julgar improcedente a 

ação, por falta de comprovação dos fatos constitutivos de direito. 

(Recurso Inominado n. 0016217-55.2011.811.0001, Juiz Relator Valmir 

Alaércio dos Santos, julgado em 28/02/2013). Assim, tratando-se de 

faturas relativas a consumo registrado mensalmente, bem como multa por 

romper o lacre, resta claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a 

parte reclamante, não quitou as faturas de consumo mensal, o que 

justificou a suspensão do fornecimento de água na residência da 

reclamante. Efetivamente a reclamante não quitou as faturas referentes ao 

seu consumo mensal, vindo fazê-lo somente após ser notificada da multa 

pelo rompimento do lacre do corte, e ainda, ajuíza ação pretendendo ser 

premiada com a condenação da reclamada ao pagamento de indenização 

por danos morais, litigando à beira da má fé. E por qualquer ângulo que se 

analise a questão, se evidencia a má-fé da reclamante, que distorce a 

sequência fática, obviamente para obter ganho indevido. Por fim, destaco 

que a imprudência da reclamante é flagrante neste caso, já que, por 

injustificável comodismo, não quitou fatura devida pelo consumo de água 

que utilizou. JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos 

Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. CÁCERES, 18 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 235511 Nr: 4902-68.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ROSANE MARIA ANDRADE VASCONCELLOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KESIA MARISLA RODRIGUES DA PAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE ANDRADE 

VASCONCELLOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA MARIA LIMA 

PEREIRA - OAB:22.212, MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUÍZO DA QUINTA VARA

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que designada audiência preliminar para o dia 

25/09/2018, às ____:_____horas.

Nada mais havendo, eu, Mônica Souza Santos Conciliador, digitei e assino.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 211806 Nr: 755-33.2017.811.0006

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDIMAR SANTOS DA CUNHA, THIAGO FELIPE 

DO ESPIRITO SANTO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CACERES - OAB:

 INTIMO A DRª MARIA JOSÉ DANTE, (A) ADVOGADO (A) DA VÍTIMA 

ATANAGILDO BISPO DE FARIA NETO, A COMPARECER A AUDIÊNCIA 

PRELIMINAR DESIGNADA PARA O DIA 09 DE OUTUBRO DE 2018 ÁS14:15 

HORAS NA SALA DE AUDIÊNCIA DA 5ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE 

CÁCERES-MT. DEVENDO ESTAR ACOMPANHADA DE SEU CLIENTE, 

INDEPENDENTE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 165694 Nr: 2760-33.2014.811.0006

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RANIERES LEITE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO CORBELINO 

- OAB:9898, RUBENS CORBELINO JUNIOR - OAB:15904/E

 Vistos etc;

Ante o informado na certidão retro encartada, determino que a d. 

causídica, Dr. Rubens Coberlino Junior, seja intimada para que, no prazo 

de cinco dias, apresente os memoriais finais, sob pena de comunicação 

para a OAB.

Caso a advogado não atenda a solicitação, deverá ser extraída cópia dos 

autos e procedido ao seu encaminhamento para a OAB para apurar 

possível configuração de infração disciplinar.

Concomitante, intime-se o acusado Ranieres Leite de Souza para que tome 

conhecimento acerca da desídia da d. causídica, bem como, para que 

informe se nomeará outro profissional, caso em que, deverá declinar o 

nome do(a) advogado(a), o qual deverá constar expressamente na 

certidão do(a) Oficial de Justiça.

Juntados os memoriais finais, volvam-me os autos conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se imediatamente.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 60734 Nr: 7038-58.2006.811.0006

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU CARLOS TURAZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR MAURO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14325 MT

 Intimo o advogado Joacir Mauro da Silva Junior, para recolhar as custas 

processuais, tendo em vista a solicitação de emissão de Certidão de 

Inteiro Teor.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003055-14.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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AUGUSTO LEON DE GODOY TAVARES (REQUERENTE)

ALINE COUTINHO ALBUQUERQUE GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

STYLLOS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1003055-14.2018.8.11.0006. REQUERENTE: AUGUSTO LEON DE GODOY 

TAVARES REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A., STYLLOS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, AYMORE 

Vistos, etc. Em síntese, alega o requerente que adquiriu um pacote de 

viagens da CVC para o Rio de Janeiro/RJ, sendo financiado em 08 (oito) 

parcelas de R$ 334,67 (trezentos e trinta e quatro reais e sessenta e sete 

centavos) pela requerida AYMORÉ, pagando o autor fielmente as 

prestações avençadas. Com as notícias veiculadas acerca do alto índice 

de violência na cidade ao qual pretendia viajar com a família, desistiu do 

pacote, crendo que as parcelas pagas já serviriam para adimplir a multa 

por cancelamento. Passado certo tempo, o autor recebe em sua 

residência notificação de alerta de inclusão no rol dos inadimplentes, 

encaminhada pela requerida AYMORÉ. Aduz ainda que procurou a 

agência de turismo STYLLOS (representante da CVC), ao qual lhe 

informou que também havia uma multa referente a reserva de hotel e 

passagens aéreas. Diante da informação, o autor verificou que as multas 

de cancelamento chegaram ao patamar de mais de 60% (sessenta por 

cento) do serviço contratado, o que achou abusivo. Com isto, recorreu ao 

judiciário, requerendo em sede de tutela de urgência a exclusão de seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito. É o que merece relato. Passa-se 

a decidir. Reporta-se ao pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 

298 do Código de Processo Civil. Para tanto, exige a lei a conjugação dos 

seguintes requisitos para o deferimento da medida de urgência: elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, forte no art. 300, do Código de Processo Civil. É 

o caso de deferimento da medida. Dos autos, há documentos indicadores 

da verossimilhança das alegações do requerente pois, ao verificar-se o 

cálculo de id. 14045731, vislumbra-se que o valor cobrado a título de multa 

rescisória encontra-se em um patamar extramente exorbitante. Com 

relação ao perigo na demora, este encontra-se demonstrado, pois o 

requerente, com o seu nome negativado, encontra-se impossibilitado de 

fazer uso de seu crédito, ante a cobrança aparentemente abusiva. Assim, 

diante dos fatos narrados e documentos que acompanham a inicial, é 

possível o deferimento da tutela e medidas necessárias para cumprimento 

da mesma. Isto posto, DECIDE-SE: a) RECEBER A INICIAL, eis que 

preenche os requisitos legais previstos no art. 319 e não incide em 

nenhum dos defeitos do art. 330 do CPC; b) DEFERIR A TUTELA DE 

URGÊNCIA para que os requeridos, no prazo de 05 (cinco) dias, excluam 

o nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de 

multa diária de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) até o limite de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais); c) Citem-se os demandados, na forma e 

moldes legais; d) Anote-se, outrossim, que o fato narrado na petição inicial 

deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, 

“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 

6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 

373, inc. II, do C.P.C., inverte-se o ônus da prova em favor do requerente, 

devendo as requeridas apresentarem prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do mesmo, nos termos 

requeridos na inicial; e) Intimem-se as partes acerca da presente decisão, 

bem como da audiência designada para o dia 06 de novembro de 2018, às 

14h15min; f) Cumpra-se. CÁCERES, 26 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002941-75.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NELLIO LUIZ DE OLIVEIRA E FARIA (REQUERENTE)

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1002941-75.2018.8.11.0006. REQUERENTE: NELLIO LUIZ DE OLIVEIRA E 

FARIA REQUERIDO: VIA VAREJO S/A Vistos, etc. Em síntese, alega o 

requerente que efetuou a compra de um aparelho celular através do site 

da requerida, sendo o pagamento acordado por débito em conta bancária 

em 09 (nove) parcelas de R$ 111,00 (cento e onze reais). Conforme 

dispunha nas condições de compra, o autor poderia retirar o produto na 

loja física desta urbe 18 (dezoito) horas após a confirmação do 

pagamento. Aduz ainda que, ao comparecer na loja para retirada do 

produto, foi informado pelo atendente que a ordem de serviço para a 

entrega do aparelho ainda não havia sido recebida. Ao acessar o sítio 

eletrônico da requerida para verificação o status da compra, constatou-se 

que a entrega estava cancelada. Em seguida, entrou em contato com o 

Serviço de Atendimento da empresa, ao qual informou que não havia no 

estoque o celular adquirido e o valor cobrado seria estornado em até 60 

(sessenta) dias. Por fim, informa que, diante de toda a situação 

mencionada, procurou o Procon, sendo que ficou acordado que a 

requerida estornaria o valor já debitada no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

Ocorre que a empresa não cumpriu com o acordado. Com isto, recorreu 

ao judiciário, requerendo em sede de tutela de urgência a abstenção das 

cobranças referentes à aquisição do produto, ao qual não foi entregue e 

sequer os valores descontados foram estornados. É o que merece relato. 

Passa-se a decidir. Reporta-se ao pedido de tutela de urgência, com fulcro 

no art. 298 do Código de Processo Civil. Para tanto, exige a lei a 

conjugação dos seguintes requisitos para o deferimento da medida de 

urgência: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo, forte no art. 300, do 

Código de Processo Civil. É o caso de deferimento da medida. Dos autos, 

há documentos indicadores da verossimilhança das alegações do 

requerente, conforme se depreende nos ids. 13916302 (ao qual confirma 

a aquisição do produto, bem como o pagamento da primeira parcela), 

13916362 (contato com o serviço de atendimento ao consumidor) e 

13916280 (acordo celebrado). Com relação ao perigo na demora, este 

encontra-se demonstrado, pois as parcelas estão sendo descontadas, 

sendo que não foi entregue o produto ao requerente, como tampouco a 

compra cancelada (conforme acordado) e os valores pagos estornados. 

Assim, diante dos fatos narrados e documentos que acompanham a inicial, 

é possível o deferimento da tutela e medidas necessárias para 

cumprimento da mesma. Isto posto, DECIDE-SE: a) RECEBER A PEÇA 

INICIAL eis que preenche os requisitos legais previstos no art. 319 e não 

incide em nenhum dos defeitos do art. 330 do CPC; b) DEFERIR A TUTELA 

DE URGÊNCIA, determinado-se à requerida que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, suspenda as cobranças referentes ao pedido de n°. 138029469, sob 

pena de multa diária de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) até o limite de 

R$ 15.000,00 (quinze mil reais); c) Cite-se a parte promovida, na forma e 

moldes legais; d) Anote-se, outrossim, que o fato narrado na petição inicial 

deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, 

“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 

6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 

373, inc. II, do C.P.C., inverte-se o ônus da prova em favor do requerente, 

devendo a requerida apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos 

requeridos na inicial; e) Intimem-se as partes da presente decisão, bem 

como da audiência designada para o dia 31 de outubro de 2018, às 

16h15min; f) Cumpra-se. CÁCERES, 26 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005613-56.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

ELISELMA VIANA PINTO RODRIGUES (REQUERENTE)

KYMBERLI LUAINE LUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1005613-56.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ELISELMA VIANA PINTO 

RODRIGUES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Em síntese, 

alega a requerente ser funcionária pública estadual, possuindo conta 

salário com o requerido, tendo realizada a portabilidade para outra 

instituição financeira. Aduz ainda que possui débitos com o requerido 

referente a um empréstimo, sendo que o promovido reteve integralmente 

seu décimo terceiro salário para fins de quitação parcial da dívida. Com 

isto, recorreu ao judiciário, requerendo em sede de tutela de urgência a 

restituir os valores retidos indevidamente. É o que merece relato. Passa-se 

a decidir. Reporta-se ao pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 

298 do Código de Processo Civil. Para tanto, exige a lei a conjugação dos 

seguintes requisitos para o deferimento da medida de urgência: elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, forte no art. 300, do Código de Processo Civil. É 

o caso de deferimento da medida. Dos autos, há documentos indicadores 

da verossimilhança das alegações da requerente, especialmente no que 

diz respeito a retenção do valor integral do seu décimo terceiro salário 

sem sua autorização, demonstrando assim a ilegalidade do ato por parte 

do requerido. Não se pode confundir o desconto em folha para pagamento 

de empréstimo consignado (ao qual possui lei específica), com o caso dos 

autos, onde houve desconto integral dos proventos depositados em sua 

conta corrente, sendo tal prática considerada ilícita, devendo a requerida 

se valer dos meios judiciais para satisfação de seu crédito. Nesse sentido: 

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. 

IMPOSSIBILIDADE. VALOR FIXADO A TÍTULO COMPENSATÓRIO. 

PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência do STJ, é ilegal a apropriação do salário, 

depositado em conta-corrente, para a satisfação de saldo negativo 

existente na sua conta, cabendo a esta a satisfação do crédito por meio 

de cobrança judicial. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento". (AgRg nos EDcl no AREsp 429.476/RJ, Rel. Ministro RAUL 

ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 03/11/2014). Com 

a edição da Súmula 603 do STJ, as decisões judiciais tinham que seguir o 

disposto no verbete mencionado, conforme art. 297, IV, do CPC. Ocorre 

que, com o cancelamento da Súmula acima citada, não se impõe aos 

julgadores decidirem de maneira diversa ao que dispunha o verbete, 

podendo o juízo manter o entendimento disposto no enunciado cancelado. 

Assim, diante dos fatos narrados e documentos que acompanham a inicial, 

é possível o deferimento da tutela e medidas necessárias para 

cumprimento da mesma. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDE-SE: a) RECEBER A PEÇA INICIAL eis que preenche os 

requisitos legais previstos no art. 319 e não incide em nenhum dos 

defeitos do art. 330 do CPC; b) DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA para 

que o requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, restitua o valor de R$ 800,00 

(oitocentos reais) na conta da requerente (Caixa Econômica Federal, 

Agência 3290, Conta Corrente 205189, Operação 001), sob pena de multa 

diária de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) até o limite de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais), bem como se abstenha de bloquear futuros valores na 

conta salário da promovente, além do que for previamente acordado entre 

as partes; c) Cite-se o promovido, na forma e moldes legais; d) Anote-se, 

outrossim, que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de 

consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverte-se o ônus da prova em favor da requerente, devendo o 

requerido apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito da mesma, nos termos requeridos na 

inicial; e) Intimem-se as partes acerca da presente decisão, bem como da 

audiência designada para o dia 21 de janeiro de 2019, às 15h15min; f) 

Cumpra-se. CÁCERES, 26 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003034-38.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CINTRA MOTO PECAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WIDAL & MARCHIORETTO LTDA (REQUERIDO)

ANTONIO CARLOS DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1003034-38.2018.8.11.0006. REQUERENTE: CINTRA MOTO PECAS LTDA - 

ME REQUERIDO: WIDAL & MARCHIORETTO LTDA, ANTONIO CARLOS DE 

SOUZA Vistos, etc. Em síntese, alega a requerente que foi protestada por 

várias vezes pela requerida, sendo que as parcelas protestadas já haviam 

sido adimplidas, tendo tal impasse sido resolvido. Ao tentar realizar 

compras a prazo em um outro estabelecimento, teve seu crédito negado 

devido a um novo protesto pela promovida. Aduz ainda que, ao entrar em 

contato com a requerida, foi-lhe encaminhada relatório de todas as 

duplicatas em nome da requerente, sendo que haviam notas emitidas e 

nunca autorizadas pela autora. Após a tentativa de resolução extrajudicial 

do impasse, porém sem sucesso, recorreu ao judiciário, requerendo em 

sede de tutela de urgência a suspensão das cobranças referentes às 

duplicatas não reconhecidas pela autora. É o que merece relato. Passa-se 

a decidir. Quanto à tutela de urgência, é caso de indeferimento da medida. 

O deferimento da tutela de urgência “inaudita altera pars” pressupõe a 

coexistência dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, de modo a não violar o 

contraditório, a ampla defesa e a igualdade entre as partes. Compulsando 

os autos, verifica-se a ausência do fumus boni iuris, pois os fatos 

narrados na inicial e o direito reclamado dependem de dilação probatória, 

sendo impossível aferir, neste momento, se houve ou não a compra de 

produtos mencionados no relatório de duplicatas não reconhecidas pelo 

requerente. Dessa forma, não estando demonstrado nos autos os 

requisitos autorizadores da tutela pleiteada, o indeferimento é medida que 

se impõe. Isto posto, indefere-se o pedido pretendido. Recebe-se a peça 

inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no art. 319 e não 

incide em nenhum dos defeitos do art. 330 do CPC. Cite-se a parte 

promovida, na forma e moldes legais. Anote-se, outrossim, que o fato 

narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do 

consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo 

legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverte-se o ônus da 

prova em favor do Requerente, devendo a Requerida apresentar prova 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito 

do mesmo, nos termos requeridos na inicial. Intimem-se as partes acerca 

da presente decisão, bem como da audiência designada para o dia 05 de 

novembro de 2018, às 17h00min. Cumpra-se. CÁCERES, 26 de setembro 

de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003072-50.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA 

(ADVOGADO(A))

ADRIANO APARECIDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1003072-50.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ADRIANO APARECIDO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Em síntese, alega o 

requerente ser cliente da requerida há vários anos, porém a mesma vem 

efetuando constantes e inúmeras ligações telefônicas ao mesmo, 

ofertando novos pacotes, sendo informado de que não possui interesse 

em contratação de novo plano. Aduz ainda que tais ligações estão lhe 

causando transtornos, interferindo em sua atividade profissional. Com isto, 

recorreu ao judiciário, requerendo em sede de tutela de urgência que a 

requerida cesse as ligações. É o que merece relato. Passa-se a decidir. 

Quanto à tutela de urgência, é caso de indeferimento da medida. O 
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deferimento da tutela de urgência “inaudita altera pars” pressupõe a 

coexistência dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, de modo a não violar o 

contraditório, a ampla defesa e a igualdade entre as partes. Em que pese 

os argumentos trazidos observa-se a ausência de perigo do dano posto 

que a não concessão da tutela, a princípio, não acarretará qualquer 

prejuízo que não poderá ser sanado. Dessa forma, não estando 

demonstrado nos autos os requisitos autorizadores da tutela pleiteada, o 

indeferimento é medida que se impõe. Isto posto indefere-se o pedido 

postulado. Anote-se, outrossim, que o fato narrado na petição inicial 

deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, 

“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 

6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 

373, inc. II, do C.P.C., inverte-se o ônus da prova em favor do requerente, 

devendo a requerida apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos 

requeridos na inicial. Nos termos do artigo 321 do Código de Processo 

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

emende a inicial consistente em colacionar nos autos cópias legíveis dos 

documentos pessoais, como RG e CPF, bem como junte em nome do autor 

comprovante de endereço (conta de luz, água, telefone) nos autos para o 

fim de fixar a competência deste Juízo. Cumprida a determinação de 

emenda, recebe-se a petição inicial e cite-se a parte promovida, na forma 

e moldes legais. Decorrido o prazo sem cumprimento, conclusos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 26 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-77.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL OSWALDO SILVA E ROCHA (ADVOGADO(A))

OSWALDO LUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA DAMICO (ADVOGADO(A))

EDITORA TRES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000005-77.2018.8.11.0006. REQUERENTE: OSWALDO LUIZ DA SILVA 

REQUERIDO: EDITORA TRES LTDA. Vistos, etc. Analisando a petição de id. 

15538672, bem como novamente os autos, verifica-se que a necessidade 

nova audiência de conciliação. A solução de conflitos tem sido um tema 

bastante discutido e de relevada importância no meio jurídico atual, tanto é 

que o recente Código de Processo Civil, em seu art. 3°, § 2°, estabelece o 

dever do Estado em promovê-la, quando possível. No caso dos autos, 

verifica-se interesse da parte requerida em formular acordo para que a 

lide seja resolvida, não podendo este Juízo simplesmente cerrar os olhos 

perante a tal situação, sendo seu dever, conforme dispositivo acima 

mencionado. Corroborando com tal entendimento, a Lei 9.099/95, em seu 

art. 2°, dispõe no mesmo sentido. É cediço que o Poder Judiciário 

encontra-se com um estoque imenso de congestionamento processual, 

sendo que a possível resolução do conflito em tela acarretaria em um 

resultado definitivo e célere da lide em comento. Isto posto, mantém-se na 

íntegra a determinação anterior. Proceda a secretaria da vara com o 

cumprimento da decisão de id. 14798367. Às providências. CÁCERES, 27 

de setembro de 2018.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 239452 Nr: 7628-15.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASHINGTON FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:8002

 Vistos etc,

I - Cumpra-se conforme deprecado.

II - Designo audiência para inquirição da vítima para o dia 29 de novembro 

de 2018, às 16h35min.

III - Comunique-se o Juízo Deprecante acerca da data e horário 

designados para a realização da referida audiência.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 229304 Nr: 759-36.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNO CÉSAR SILVA DELUQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 Quanto às diligências do Ministério Público, defiro a juntada da certidão de 

antecedentes criminais oriundas do SIAP/TJMT e os extratos do site do 

Tribunal de Justiça. De outro norte, inexistindo demais diligências a serem 

realizadas nem irregularidades a serem sanadas, tenho por preparado o 

presente processo, ordenando que o réu, seja submetido a julgamento, 

para cuja sessão DESIGNO o dia 04 de dezembro de 2018, às 12h30min, 

no auditório do Tribunal do Júri desta Comarca.Intime-se o réu.Intimem-se o 

Ministério Público e a ilustre defesa, assim como as testemunhas arroladas 

para serem ouvidas em Plenário, requisitando-as caso 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 90018 Nr: 5284-76.2009.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOACIR PEREIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR MARTINEZ - 

OAB:13.681 MT

 Por estas razões, com fulcro no Artigo 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso 

V, ambos do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado 

JOACIR PEREIRA PINTO, qualificado nos autos, quanto ao delito previsto 

no art. 129, caput, do Código Penal, pela ocorrência da prescrição da 

pretensão punitiva estatal, sem nenhuma outra causa de interrupção, 

suspensão ou impedimento da prescrição.O presente “decisum” servirá 

como ofício para comunicação ao Instituto de Identificação do Estado de 

Mato Grosso, ao Instituto Nacional de Identificação e ao Tribunal Regional 

Eleitoral, para as anotações cabíveis. Cumpram-se cabalmente as 

comunicações constantes no artigo 974, da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso.Publique-se. Registre-se. Intimem-se e Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 228656 Nr: 236-24.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ EDUARDO DE ARAUJO, NILSON 

APARECIDO CEBALHO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO CRUZ FURLANETTO 

GARCIA BARBOSA - OAB:13.607 MT

 Vistos etc,

Diante da certidão de fl. 83, determino que seja feita a intimação pessoal 

do denunciado NILSON APARECIDO CEBALHO, para querendo constituir 

novo patrono, no prazo de 05 dias.

 No ato da intimação, o Sr. Oficial de Justiça deverá indagar ao denunciado 

se possui condições financeiras para contratar advogado ou se deseja 

ser assistido pela Defensoria Pública.

 Após, intime-se o causídico ou dê-se nova vista dos autos à Defensoria 

Pública para apresentação de memoriais finais, no prazo legal.

 Cumpra-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034828/9/2018 Página 102 de 849



 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 77987 Nr: 11018-42.2008.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEIR VITOR MODESTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABDEL MAJID EGERT NAFAL 

NETO - OAB:18932 - O/MT, JOSUÉ AMBRÓSIO RIBEIRO - OAB:8784/MT

 Vistos etc,

Ante teor do pedido d. de fls. 405, determino que seja feita a intimação 

pessoal do denunciado ADEIR VITOR MODESTO, para querendo constituir 

novo patrono, no prazo de 05 dias.

 No ato da intimação, o Sr. Oficial de Justiça deverá indagar ao denunciado 

se possui condições financeiras para contratar advogado ou se deseja 

ser assistido pela Defensoria Pública.

 Após, intime-se o causídico ou dê-se nova vista dos autos à Defensoria 

Pública para apresentação de memoriais finais, no prazo legal.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 204114 Nr: 6003-14.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROBERTO FERREIRA MOTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CACERES - OAB:

 Vistos etc,

Ante o teor da manifestação ministerial de fl. 41, com supedâneo no artigo 

366 do Código de Processo Penal, suspendo o processo e o curso do 

prazo prescricional.

 Por derradeiro, em decorrência da desnecessidade de produção 

antecipada de provas, encaminhem-se os autos ao arquivo provisório.

 Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 165081 Nr: 2173-11.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTO GHIOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO ARAUJO PEREIRA - 

OAB:16.162/0-MT

 Vistos etc,

Trata-se de pedido de RESTITUIÇÃO DA FIANÇA ARBITRADA, em que 

SANTO GHIOTTI, pleiteia restituição do valor de R$730,00 (setecentos e 

trinta reais) pagos pelo requerente quando de sua prisão em flagrante 

delito (fls.26).

 O Ministério Público, em parecer de fls.114, pugna pelo deferimento do 

pleito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. DECIDO.

 O artigo 347 do Código de Processo Penal aduz que não sendo hipótese 

de perda de fiança, o saldo será entregue a quem houver prestado fiança, 

depois de deduzidos os encargos a que o réu estiver obrigado.

 Ex positis, considerando a absolvição do acusado, ante a atipicidade da 

conduta, com fulcro no artigo 120 do Código de Processo Penal, DEFIRO o 

pedido de restituição do valor de R$730,00 (setecentos e trinta reais) e 

DETERMINO sua restituição ao requerente SANTO GHIOTTI, brasileiro, 

solteiro, natural de Mirassol D’Oeste/MT, nascido em 01 de janeiro de 1971, 

filho de Izidoro Ghiotti e Neide Paes Pachoatto Ghiotti, residente na Rua 

José Pinto de Arruda, QD 13, LT 08, Jardim Panorama, neste município de 

Cáceres/MT.

 Expeça-se o necessário.

 Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 240470 Nr: 8283-84.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINOR DE CAMPOS, BENEDITO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI GONÇALVES - 

OAB:2.933

 Vistos etc,

 Trata-se de Carta Precatória cuja finalidade consiste na inquirição da 

testemunha CB PM Alberto, arrolada nos autos, em que figura como 

denunciado ALINOR DE CAMPOS e BENEDITO MIRANDA, pela suposta 

prática dos delitos previstos no art. 35, inciso II e artigo 39, ambos da Lei 

nº 9.605/1998.

 DECIDO.

 No caso dos autos, está a ser apurada suposta prática de crimes 

ambientais previstos art. 35, inciso II e art. 39, ambos da Lei nº 9.605/1998.

Havendo prática de crime ambiental, hei de reconhecer a incompetência 

desta vara para o processamento do presente feito, tendo em vista que a 

5ª vara desta Comarca detém competência especializada para tanto.

Ex positis, DECLARO a incompetência absoluta desta Vara Criminal para o 

presente feito, e DETERMINO sua remessa à 5ª Vara desta Comarca, com 

competência para processar e julgar crimes afetos ao meio ambiente.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 184383 Nr: 4868-98.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO/CÁCERES/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALTON DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos etc,

 Defiro o requerimento ministerial de fl. 200 e redesigno a Sessão de 

Julgamento para o dia 27 de novembro de 2018, às 12h30min.

Homologo a desistência da oitiva das testemunhas arroladas pelo 

Ministério Público à fl. 163.

Abra-se vista dos autos à Defesa para intimação da Sessão de 

Julgamento ora designada, bem como para que se manifeste quanto ao 

interesse na oitiva das testemunhas arroladas à fl. 177.

Havendo interesse na oitiva das testemunhas, expeça-se mandado de 

intimação, requisitando-as e expedindo carta precatória, caso necessário.

Intime-se o acusado.

Ciência ao Ministério Público.

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

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 91363 Nr: 6507-64.2009.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILEY SANTANA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ODILEY SANTANA CAMPOS, Filiação: 

Benedito de Souza e Crisantina Santana Campos, data de nascimento: 

21/07/1987, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, solteiro(a), polidor de 

panela. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

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

seguir transcrita. .

Sentença: Ex positis, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o 

acusado ODILEY SANTANA CAMPOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 

21/07/1987, natural de Cáceres/MT, filho de Benedito de Souza Campos e 

Crisantina Santana Campos, residente na Rua das Gralhas, nº. 630, Bairro 
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Santa Isabel (esquina com a Rua Nossa Senhora do Carmo), Cáceres/MT, 

(podendo ser encontrado também na Rua das Palmeiras, ao lado do 

Cemitério Santa Clara, Várzea Grande/MT, como incurso nas penas do 

artigo 157, § 2°, inciso I, do Código Penal, cuja pena passo a dosar:Roubo 

majorado pelo emprego de arma de fogo (artigo 157, § 2°, inciso I, do 

Código Penal).A pena prevista para o crime de roubo é de reclusão, de 04 

(quatro) a 10 (dez) anos e multa, aumentando-se de um terço até metade 

na forma majorada. Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do 

Código Penal, verifico que a culpabilidade do acusado é elevada, sendo 

sua conduta reprovável, entrementes, inerente ao tipo; registra 

antecedentes (fl. 140). Logo, verifica-se que o acusado é reincidente, pois 

foi condenado pelo delito de roubo majorado nos autos código 90210, na 

2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT (fl. 140), com trânsito em 

julgado anterior ao crime aqui sentenciado, o qual gerou a PEP código 

141266, em trâmite na 3ª Vara Criminal desta Comarca (fl. 140, verso), o 

que será valorado na segunda fase da dosimetria da pena. Precedentes 

do STJ ; a personalidade não auferível dos autos por ausência de prova 

técnica; conduta social normal ao homem médio, sendo pessoa 

trabalhadora; os motivos são inerentes ao tipo penal; as circunstâncias 

consistem na utilização de arma de fogo (será valorada na terceira fase); 

não houve registro de consequências patrimoniais, uma vez que a vítima 

restituiu a res furtiva; a vítima nada contribuiu ao crime; a situação 

econômica do acusado é desfavorável. Considerando as circunstâncias 

judiciais, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão. Considerando 

a condição econômica do acusado, aplico a pena de multa no importe de 

10 (dez) dias-multa, sobre 1/30 do maior salário mínimo vigente ao tempo 

do fato.Na segunda fase, verifico a presença da atenuante da confissão 

espontânea (art. 65, III, alínea “d”, do CP). Verifico também a agravante da 

reincidência (art. 61, inciso I, do CP), razão pela qual compenso-as. Na 

terceira fase, reconheço a presença da causa de aumento previstas no § 

2º, inciso I, do CP, e considerando que o crime foi praticado com utilização 

de arma de fogo, dada a grave ameaça, majoro a pena em 1/3 (um terço), 

tornando-a DEFINITIVA EM 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE 

RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA, SOBRE 1/30 DO MAIOR SALÁRIO 

MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO, à mingua de outras causas 

modificativas da pena.Fixo o regime SEMIABERTO para início do 

cumprimento da pena privativa da liberdade, considerando a pena 

aplicada, tendo em vista o que preceitua o artigo 33, § 2º, “b”, do Código 

Penal. Não preenchidos os requisitos do artigo 44 ou do artigo 77 do 

Código Penal, deixo de aplicar a substituição da pena e o sursis. 

Considerando o fato de que o réu respondeu o processo em liberdade, 

dada à natureza da pena e do regime fixado, bem como que não se 

encontrarem presentes os requisitos ensejadores de sua prisão 

preventiva prevista no artigo 312 do CPP, CONCEDO-LHE O DIREITO DE 

APELAR EM LIBERDADE.Condeno o sentenciado ao pagamento das 

custas e despesas processuais.Determino ao Oficial de Justiça que 

indague ao réu se têm interesse em recorrer da presente sentença, 

certificando nos autos. Comunique-se, oportunamente, ao TRE/MT, ao INI, 

INFOSEG, e ao Cartório Distribuidor, bem como lance o nome dos 

sentenciados no Rol dos Culpados.Intime-se a vítima (CPP, Art. 201,§ 

2º).Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LUCINEIDE ALVES 

BATISTA, digitei.

Cáceres, 26 de setembro de 2018

Antônio Marcos Nolasco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 178071 Nr: 1041-79.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ GONÇALVES CORREIA DO VALLE, 

CLEISON BRANDÃO LEAL, WELINGTON AMARANTE, ALEX DANIEL DA 

SILVA BASSAN, ALEX FELIPE RAMOS, JOSÉ ALDO DA SILVA 

CLEMENTINO, DIEGO RIBEIRO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCY ROSA DA SILVA - 

OAB:2613/O

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALEX DANIEL DA SILVA BASSAN, 

Filiação: Ana Maria da Silva e Sebastião de Oliveira Bassan, data de 

nascimento: 04/10/1994, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, casado(a), 

estudante, Telefone 9665-0252. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, ACIMA INDICADO, PARA 

DECLINAR O NOME DE SEU ADVOGADO E/OU INFORMAR QUE NÃO 

POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CONTRATAR UM, CASO EM 

QUE, DESDE JÁ, FICA NOMEADA A DEFENSOIA PÚBLICA.

Despacho/Decisão: Vistos etc, Considerando o teor da certidão de fl. 313, 

intime-se o réu para que decline nos autos o nome de seu advogado, ou 

declare não possuir condições para tanto, caso em que, desde já, NOMEIO 

a Defensoria Pública para patrocinar sua defesa, no prazo legal. Às 

providências.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LUCINEIDE ALVES 

BATISTA, digitei.

Cáceres, 26 de setembro de 2018

Antônio Marcos Nolasco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 239452 Nr: 7628-15.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASHINGTON FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:8002

 INTIMAÇÃO DA DEFESA DA AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O DIA 

29/11/2018, ÀS 16H:35MIN, E DA DECISÃO A SEGUIR TRANSCRITA: 

"Vistos etc, I - Cumpra-se conforme deprecado. II - Designo audiência para 

inquirição da vítima para o dia 29 de novembro de 2018, às 16h35min. III - 

Comunique-se o Juízo Deprecante acerca da data e horário designados 

para a realização da referida audiência. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 224308 Nr: 10177-32.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO VICTOR DOS SANTOS FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CORDOVA FRANÇA - 

OAB:19999/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CORDOVA FRANÇA - 

OAB:19999/B, JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - OAB:14325 MT

 INTIMAÇÃO DA DEFESA DA R. SENTENÇA A SEGUIR TRANSCRITA: "Ex 

positis, JULGO PROCEDENTE a denúncia para o fim de CONDENAR o 

denunciado FÁBIO VICTOR DOS SANTOS FRANÇA, vulgo “Zoio”, 

brasileiro, solteiro, nascido aos 8/05/1999, natural de Cáceres/MT, filho de 

Eenice Rosiane dos Santos e Fabio dos Santos França, residente na Rua 

dos Pinheirais, nº. 39, Bairrp Massabarro, Cáceres/MT, nas penas 

previstas no artigo 33, “caput”, da Lei nº. 11.343/06, cuja pena passo a 

dosar.(...) . Considerando as circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 

5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.Na segunda 

fase, verifico a presença da atenuante da menoridade (art. 65, inciso I, do 

CP). No entanto, deixo de aplicá-la por já ter fixado a pena no mínimo legal. 

Inteligência da Súmula 231, do STJ: “A incidência da circunstância 

atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. 

Não existem Circunstâncias agravantes. Na terceira fase, não verifico 

causas de aumento de pena. Verifico a causa de diminuição de pena 

prevista no §4º do artigo 33, da Lei 11.343/06, vez que o réu é primário, 

possuidor de bons antecedentes, estudante e possui residência fixa, 

diminuo a pena em 1/5 (um quinto), tornando a pena em 04 (QUATRO) 

ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, a qual torno 

DEFINITIVA, à mingua de outras causas modificativas da pena. Fixo o 

regime ABERTO para início do cumprimento da pena privativa da liberdade, 

tendo em vista o que preceitua o artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal, 

como consequência à pena aplicada.Considerando o fato de que o réu 

respondeu o processo em liberdade, dada a natureza da pena e regime 
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fixado, bem como que não se encontram presentes os requisitos 

ensejadores de sua prisão preventiva prevista no artigo 312 do CPP, 

CONCEDO-LHE O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. (...).

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 181299 Nr: 3068-35.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TÚLIO AURÉLIO CAMPOS FONTES, SANDRO 

MIGUEL DA SILVA PAULA, ANTONIO ROBERTO MICHELON - ME, ERITON 

AQUILES SICHIERI BEZERRA, ALBANIR WANDERLEY SILVA, ARIANE 

ENOQUE SILVA, MARIA LUIZA VILA RAMOS DE FARO, PAULO ROMAS 

GODINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO FERREIRA NETO - 

OAB:8153, BENEDITA IVONE ADORNO - OAB:6391/MT, FÁBIO DE SÁ 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 5286-B, FRANSÉRGIO ROJAS PIOVESAN - 

OAB:4848 MT, Manoel Alvares Campos - OAB:, Manoel Alvares 

Campos Júnior - OAB:9791

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULO ROMAS GODINHO, Cpf: 

00896550109, Rg: 2068483-5, Filiação: Armandina Alves Godinho e Delvito 

Marques Godinho, data de nascimento: 21/04/1990, brasileiro(a), natural 

de Juína-MT, solteiro(a), advogado, Telefone 65/9635-2262. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais oferece DENÚNICA em desfavor de PAULO 

ROMAS GODINHO, acima qualificado, pela conduta típica prevista no artigo 

89, da Lei 8.666/93, c/c 69, do Código Penal.

Despacho: Chamo o feito à Ordem,I – Verifica-se que os réus Sandro 

Miguel da Silva Paula, Paulo Romas Godinho e Eriton Aquiles Sichieri 

Bezerra, não foram citados nos termos da presente ação. Nessa esteira, 

cancelo a audiência de instrução e julgamento designada à fl.104v, 

evitando-se tumultos processuais e eventuais nulidades.II – Cintem-se, na 

forma requerida pelo parquet às fls. 633/634.III – Após, conclusos para 

posteriores deliberações saniatórias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LUCINEIDE ALVES 

BATISTA, digitei.

Cáceres, 26 de setembro de 2018

Antônio Marcos Nolasco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 222897 Nr: 9103-40.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI DA SILVA XOMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 Vistos etc,

 Trata-se de Inquérito Policial instaurado mediante Portaria para apurar 

suposto delito previsto no artigo 303 e 304 do Código de Transito Brasileiro 

em desfavor de Vanderlei da Silva Xoma, qualificado nos autos.

Às fls. 59, a i. representante do Ministério Público pugnou pela remessa do 

presente feito à 3ª Vara Criminal, cancelando esta distribuição.

Compulsando os autos, verifico os delitos em apuração tinham 

competência do Juizado Especial Criminal. Posteriormente, houve declínio 

da competência para a Justiça Comum (fls. 30/31), sendo o processo 

distribuído na 3ª Vara Criminal em 11/11/2013 (fls. 31-v), oportunidade em 

que o Magistrado recebeu os autos, determinou vista ao Ministério Público 

e concedeu dilação de prazo à Autoridade Policial para conclusão das 

investigações.

Concluídas as investigações, o feito foi redistribuído para a 1ª Vara 

Criminal em 18/08/2017, mesmo sem haver qualquer decisão judicial neste 

sentido.

Deste modo, considerando que o presente Inquérito já foi distribuído na 3ª 

Vara Criminal desta Comarca em 11/11/2013, acolho a cota ministerial e 

determino a redistribuição, com a consequente remessa do presente 

Inquérito à 3ª Vara Criminal desta Comarca, por ser o competente para 

processar e julgar a presente ação penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 240204 Nr: 8087-17.2018.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMANDA KESS AGUILERA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 Vistos etc,

I – Por tempestivo (fl. 42), RECEBO o Recurso em Sentido Estrito interposto 

à fl. 41.

II – Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para que apresente as 

razões recursais, após, abra-se vista dos autos à Defesa, para que, no 

prazo legal, apresente as contrarrazões recursais.

III - Posteriormente, voltem-me os autos conclusos para análise e 

deliberação, nos termos do artigo 589 do CPP.

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

Às providências.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 234606 Nr: 4266-05.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMARCIO CESAR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 4266-05.2018.811.0006 – Id. 234606

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): EDIMARCIO CESAR DOS SANTOS

INTIMANDO: Denunciado(a): Edimarcio Cesar dos Santos, Rg: 2878402-1 

SSP MT Filiação: Maria de Lourdes dos Santos, data de nascimento: 

14/12/1994, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, solteiro(a), Endereço: 

atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO acima qualificado, 

para tomar conhecimento da r. denúncia, que segue abaixo parcialmente 

transcrita, e INTIMAÇÃO para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à 

acusação por escrito, por intermédio de advogado, conforme preceituam 

os artigos 396 e 396-A, do CPP

DENÚNCIA: “(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 

04 de maio de 2018, por volta das 08h30min, na Rua Angelo Castrillon, nº 

3190, bairro Cavalhada, nesta cidade de Cáceres-MT, Edimarcio Cesar 

dos Santos, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, 

ofendeu a integridade física e a saúde de sua convivente, causando-lhe 

lesões corporais, conforme laudo de exame de corpo e delito (...). Diante 

do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia Edimarcio Cesar dos Santos, 

como incurso no artigo 129, § 9º, c.c artigo 61, inciso II, alínea “e”, ambos 

do Código Penal.

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos etc. Diante da cota ministerial retro, 

determino a citação via editalícia do acusado EDIMARCIO CESAR DOS 

SANTOS, nos moldes do art. 361 do Código de Processo Penal. Ás 

providências. Cumpra-se.”
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E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 

26 de setembro de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 234063 Nr: 3871-13.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO DA SILVA QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIZÂNGELA POUSO GOMES 

- OAB:5390/MT

 Intimar a Advogada do Denunciado, Dra. HELIZÂNGELA POUSO GOMES, 

para APRESENTAR MEMORIAIS FINAIS no prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 235332 Nr: 4787-47.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAELLA BELLE LAMBERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 4787-47.2018.811.0006 – Id. 235332

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): RAFAELLA BELLE LAMBERT

INTIMANDO: Denunciado(a): Rafaella Belle Lambert Filiação: João Antonio 

da Silva Lampert e Mirtes Gisella Bianchi Belle Turdera, data de 

nascimento: 17/03/1995, brasileiro(a), , Endereço: atualmente em lugar 

incerto e não sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO acima qualificado, 

para tomar conhecimento da r. denúncia, que segue abaixo parcialmente 

transcrita, e INTIMAÇÃO para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à 

acusação por escrito, por intermédio de advogado, conforme preceituam 

os artigos 396 e 396-A, do CPP.

DENÚNCIA: “(...) Consta do incluso inquérito policial que, no dia 07 de maio 

de 2018, por volta das 22h00min, na Rua dos Operários, 295, Centro, no 

município de Cáceres-MT a denunciada Rafaella Belle Lambert Turdera, 

consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a 

integridade corporal e a saúde de sua mãe Mirtes Gisella Bichi Belle 

Turdera, causando-lhe as lesões corporais, conforme laudo de exame de 

corpo de delito de fls. 42/45. (...) Diante do exposto, o MINISTÉRIO 

PÚBLICO denuncia Rafaella Belle Lambert Turdera como incurso no artigo 

129, § 9º, c.c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, 

aplicando-se as disposições da Lei 11.340/2006. (...).”

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos etc. Diante da cota ministerial retro, 

determino a citação via editalícia da acusada RAFAELLA BELLE LAMBERT, 

nos moldes do art. 361 do Código de Processo Penal. Ás providências. 

Cumpra-se.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 

27 de setembro de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 236231 Nr: 5403-22.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO GOMES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANK MONEZZI SOARES - 

OAB:24820, MARLUCIA ALVES DE SOUZA TOLON - OAB:OAB/MT 

21059

 Vistos, etc.

 Primeiramente, designo o dia 03/10/2018, às 13:50 horas, para inquirição 

da testemunha do Juízo Célio Ramiro dos Santos, o qual deverá ser 

intimado no endereço constante à fl. 265.

Ademais, levando-se em consideração o recurso de Embargos de 

Declaração com Efeitos Infringentes acostado às fls. 249/256, ad 

cautelam, abra-se vista dos autos ao Parquet, para manifestação.

Após, venham-me os autos conclusos para ulterior deliberação.

Intimem-se via DJe os Advogados Marlúcia Alves de Souza Tolon e Frank 

Monezzi Soares para ciência da missiva expedida às fls. 238/239.

Requisite-se o acusado para o ato agendado.

Ciência ao Ministério Público, Defesa e acusado.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com urgência.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 238726 Nr: 7147-52.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANA ALCIDES BARBOSA, DERICK 

ROBERTO ANDRE RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 Vistos em correição.

Notifiquem-se os acusados AMANDA KESSI AGUILERA PEREIRA e DERICK 

ROBERTO ANDRÉ RODRIGUES para oferecer defesa prévia, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, contados na forma do artigo 55 da Lei n° 

11.343/2006, cientificando-lhe das advertências dos parágrafos primeiro e 

terceiro do art. 55 da lei já referida.

Conste no mandado que o Senhor Oficial de Justiça deverá questionar os 

acusados, se possuem condições financeiras para constituírem 

advogado, entretanto, se a resposta for negativa, então, desde já, nomeio 

o Defensor Público atuante nesta comarca, para representar os acusados 

em juízo.

Requisitem-se os antecedentes criminais. Havendo condenação, 

elabore-se certidão circunstanciada.

 Proceda-se a juntada da denúncia às folhas subsequentes àquelas de 

movimentação dos autos e juntada de peças, e consequente renumeração 

do feito.

Oficie-se a POLITEC requisitando laudo definitivo.

Após, conclusos para decisão.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se e Intime-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 147748 Nr: 6128-21.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAIR MOREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELY RODRIGUES 

PIOVEZAN - OAB:15352-MT, KELCIO JUNIO GARCIA - 

OAB:OAB/MT8169

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo penal de fl.485 no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 82241 Nr: 8705-11.2008.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO RIBEIRO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR LOPES 

PIVA - OAB:9715-B/MT

 . Em relação à frequência em programa assistencial a ser estabelecido 

pela Secretaria de Assistência Social da Prefeitura Municipal de 

Cáceres/MT, pelo período do atual regime de pena, determino ao 

reeducando que compareça junto a mesma no prazo de 15 (quinze) dias 

para que seja indicado qual o programa efetivamente participará.Oficie-se 

à Secretaria de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Cáceres/MT, 

encaminhando cópia da presente decisão.Após, encaminhem-se os atos à 

contadoria judicial para elaboração dos cálculos relacionados à pena de 

multa, bem como as custas e demais despesas judiciais.Na sequencia, 

intime-se o reeducando para fins de pagamento das penas de multa, bem 

como das custas e demais despesas judiciais, valor este que poderá ser 

parcelado em até 10 (dez) vezes, devendo o mesmo, iniciar o referido 

pagamento no prazo de até 15 (quinze) dias, após sua intimação.Sirva 

cópia da presente como mandado de intimação e alvará de soltura em 

favor de Luciano Ribeiro de Campos, se por outro motivo não estiver 

preso.Proceda-se as devidas alterações e baixas junto ao BNMP 

2.0.Notifique-se o i. representante do Ministério Público.Ciência à 

Defensoria Pública.Intime-se e Cumpra-se.Diligências necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 167320 Nr: 4115-78.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONIL NUNES DA CUNHA, MAGNO VIEIRA DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

AOS DOCUMENTO JUNTADOS ÀS FLS.206/227 no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 238650 Nr: 7085-12.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLIGTON DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB:7901/MT, CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHÃES 

- OAB:17.567/MT

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo penal de fl.62, no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 227844 Nr: 12734-89.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENIR JEAN DE CARVALHO PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO GERALDO 

COUTINHO HORN - OAB:13.522-B

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo penal de fl.55, no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000618-37.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA FERREIRA ALVES SANTOS (AUTOR(A))

WENDER JOSE DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000618-37.2017.8.11.0005. 

AUTOR(A): JOELMA FERREIRA ALVES SANTOS RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Cumpra-se 

integralmente o despacho de id. 7327955. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Diamantino, 25 de setembro de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000940-57.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

S. F. P. (AUTOR(A))

LEANDRO DOS SANTOS TURATI (ADVOGADO(A))

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

VIVIANE FIGUEREDO DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000940-57.2017.8.11.0005. 

AUTOR(A): VIVIANE FIGUEREDO DE SOUZA, LARISSA FIGUEIREDO 

PINOTI, SAMUEL FIGUEIREDO PINOTI RÉU: BRADESCO SEGUROS S/A 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro de Vida ajuizada por 

VIVIANE FIGUEIREDO DE SOUZA representante legal de seus filhos 

menores, LARISSA FIGUEIREDO PINOTI e SAMUEL FIGUEIREDO PINOTI em 

face de BRADESCO SEGUROS S/A, todos qualificados nos autos. Alega 

que o de cujos Josimar Ernestino Pinot adquiriu uma apólice de Seguro de 

n°. 853430, o qual foi contratado via telefone, sendo que a mensalidade do 

seguro era descontada mensalmente através de débito automático direto 

na conta do falecido. Afirma que não sabe precisar as condições da 

apólice, sabe, somente, que esse valor é de R$ 200.000,00 (duzentos mil 

Reais) Aduz que não conseguiu os extratos da conta bancário do ex 

marido, no qual comprova o desconto mensal do seguro, devido o seu 

falecimento, foi informada pelo Bradesco que o extrato só seria fornecido 

com ordem judicial. Ressalta que depois de todas as exigências da 

requerida, foi negado o seguro sob o prisma de que a cobertura tinha 

extinguido em 01/05/2016, antes do falecimento. Atesta que causa 

espanto a alegação de que o seguro se encerrou em 01/05/2016, 

argumentando que as faturas emitidas estavam sendo todas descontadas 

na conta do de cujus, através do débito automático. Pugnou pela 

procedência da ação, com a condenação do requerido em R$ 200.000,00 

(duzentos mil reais). A requerida apresentou contestação no id. 

10590289. A parte autora apresentou impugnação a contestação no id. 

11038202. Os autores pugnaram pela produção de provas documentais, 

requerendo que seja oficiado o Banco Bradesco de Diamantino/MT, para 

que forneça os últimos extras de 01 de janeiro de 2016 até 02/082016, de 

titularidade do falecido o Sr. Josimar Ernestino Pinoti, bem como que seja 

oficiada a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), para que 

juntem nos autos todas as credenciais da requerida, juntamente com a 

apólice do seguro, na qual deve estar registrada neste órgão. A parte 

requerida pugnou pela prova documental, requerendo seja determinada a 

expedição de ofício a empresa estipulante Marfrig Global Foods S/A para 

que informe se realizou as suas atribuições contratualmente previstas, 

notadamente no que se refere ao recolhimento da proposta de adesão 

preenchida e assinada pelo segurado, se disponibilizou ao proponente, no 

momento da adesão, cópia da apólice e condições gerais com cláusulas 

complementares; Confirmar que a apólice nº 853.430 foi cancelada em 

30.04.2016, bem como término do risco individual do segurado se deu em 

01.07.2011 e Informar o último salário base percebido pelo de cujus. É o 
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relato. DECIDO. Em relação as provas requeridas pelas partes, neste 

momento processual, entendo absolutamente imprescindível a realização 

de prova documental, para verificar a existência do seguro de vida e 

disponibilidade do mesmo. Dessa forma, expeça-se ofício ao Banco 

Bradesco de Diamantino/MT, para que forneça os últimos extratos de 01 

de janeiro de 2016 até 02/082016, de titularidade do falecido o Sr. Josimar 

Ernestino Pinoti. Expeça-se ofício a Superintendência de Seguros Privados 

(SUSEP), para que juntem nos autos todas as credenciais da requerida, 

juntamente com a apólice do seguro. Expeça-se ofício a empresa Marfrig 

Global Foods S/A para que informe se realizou as suas atribuições 

contratualmente previstas, notadamente no que se refere ao recolhimento 

da proposta de adesão preenchida e assinada pelo segurado, bem como 

se disponibilizou ao proponente, no momento da adesão, cópia da apólice 

e condições gerais com cláusulas complementares, e por fim, informar o 

último salário base percebido pelo de cujus. As preliminares apresentadas 

pelo requerido serão analisadas quando da prolação de sentença. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 25 de setembro de 

2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001075-35.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN (ADVOGADO(A))

Felipe Augusto Stüker (ADVOGADO(A))

WILMAR EDIO MANEIRA (EMBARGANTE)

celito liliano bernardi (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001075-35.2018.8.11.0005. 

EMBARGANTE: WILMAR EDIO MANEIRA EMBARGADO: BANCO DO 

BRASIL S.A Vistos etc. Trata-se de Embargos à Execução opostos por 

WILMAR EDIO MANEIRA em face de BANCO DO BRASIL S.A, ambos 

devidamente qualificados nos autos, postulando o recebimento no efeito 

suspensivo. Instruiu a inicial com documentos. É o necessário relato. 

Fundamento. DECIDO. O pedido de efeito suspensivo NÃO pode ser 

acolhido. Com efeito, o art. 919, do NCPC, dispõe que “os embargos à 

execução não terão efeitos suspensivo”. A possibilidade de atribuição de 

efeito suspensivo vem disciplinada no § 1º do referido artigo, nos 

seguintes termos: "Art. 919. (...) 1º § - O juiz poderá, a requerimento do 

embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados 

os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a 

execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução 

suficientes.". Ou seja, condiciona a possibilidade de efeito suspensivo à 

presença cumulativa de três requisitos: a) relevância dos fundamentos 

dos embargos; b) risco de dano grave ou de difícil ou incerta reparação; e 

c) garantia do juízo. No caso dos autos, o requisito da segurança prévia 

do juízo não está presente, já que o(s) embargante(s) não 

demonstrou(aram) a existência de penhora, depósito ou caução, de modo 

que o indeferimento do pedido de suspensão é medida que se impõe. 

Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA 

CERTA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 739-A DO 

CPC. REQUISITOS NECESSÁRIOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE 

GARANTIA DO JUÍZO. Não cabe a concessão de efeito suspensivo aos 

embargos à execução sem a garantia do juízo. Inteligência do disposto no 

art. 739-A, do CPC. Precedentes jurisprudenciais. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÃNIME. (Agravo de Instrumento Nº 

70059297879, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 21/05/2014).” (TJ/RS - AI: 

70059297879 RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Data de 

Julgamento: 21/05/2014, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 02/06/2014). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de 

suspensão do processo executivo. Designo audiência de conciliação e 

mediação para o dia 13 de fevereiro de 2019, às 15:00 horas. Intimem-se 

as partes litigantes por meio de seus procuradores para comparecerem 

em audiência. Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para realização do ato, nos termos do 

artigo 334 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Alcançada a 

composição entre os litigantes, conclusos para homologação. Caso não 

alcançada a composição em audiência, a parte demandada deverá sair da 

audiência, intimada para apresentar impugnação aos embargos, no prazo 

legal. Em manifestando-se os litigantes, expressamente o desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4º, inciso I, NCPC), não haverá a 

realização da audiência, e nesse caso, a parte demandada deverá, no 

prazo legal, apresentar resposta, devendo, ainda, constar no mandado a 

advertência constante no artigo 344 do Novo Código de Processo Civil. 

Aportando a impugnação dê vistas ao embargante. Em seguida, intimem-se 

as partes para que especifiquem, com precisão, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem produzir, em 

audiência de instrução e julgamento. Após, voltem-me os autos conclusos, 

para que o processo seja saneado, momento em que serão fixados os 

pontos controvertidos e designada audiência de instrução e julgamento, 

isso tudo sem prejuízo de julgamento antecipado da lide. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 25 

de setembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001075-35.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN (ADVOGADO(A))

Felipe Augusto Stüker (ADVOGADO(A))

WILMAR EDIO MANEIRA (EMBARGANTE)

celito liliano bernardi (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001075-35.2018.8.11.0005. 

EMBARGANTE: WILMAR EDIO MANEIRA EMBARGADO: BANCO DO 

BRASIL S.A Vistos etc. Trata-se de Embargos à Execução opostos por 

WILMAR EDIO MANEIRA em face de BANCO DO BRASIL S.A, ambos 

devidamente qualificados nos autos, postulando o recebimento no efeito 

suspensivo. Instruiu a inicial com documentos. É o necessário relato. 

Fundamento. DECIDO. O pedido de efeito suspensivo NÃO pode ser 

acolhido. Com efeito, o art. 919, do NCPC, dispõe que “os embargos à 

execução não terão efeitos suspensivo”. A possibilidade de atribuição de 

efeito suspensivo vem disciplinada no § 1º do referido artigo, nos 

seguintes termos: "Art. 919. (...) 1º § - O juiz poderá, a requerimento do 

embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados 

os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a 

execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução 

suficientes.". Ou seja, condiciona a possibilidade de efeito suspensivo à 

presença cumulativa de três requisitos: a) relevância dos fundamentos 

dos embargos; b) risco de dano grave ou de difícil ou incerta reparação; e 

c) garantia do juízo. No caso dos autos, o requisito da segurança prévia 

do juízo não está presente, já que o(s) embargante(s) não 

demonstrou(aram) a existência de penhora, depósito ou caução, de modo 

que o indeferimento do pedido de suspensão é medida que se impõe. 

Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA 

CERTA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 739-A DO 

CPC. REQUISITOS NECESSÁRIOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE 

GARANTIA DO JUÍZO. Não cabe a concessão de efeito suspensivo aos 

embargos à execução sem a garantia do juízo. Inteligência do disposto no 

art. 739-A, do CPC. Precedentes jurisprudenciais. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÃNIME. (Agravo de Instrumento Nº 

70059297879, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 21/05/2014).” (TJ/RS - AI: 

70059297879 RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Data de 

Julgamento: 21/05/2014, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 02/06/2014). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de 

suspensão do processo executivo. Designo audiência de conciliação e 

mediação para o dia 13 de fevereiro de 2019, às 15:00 horas. Intimem-se 

as partes litigantes por meio de seus procuradores para comparecerem 

em audiência. Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para realização do ato, nos termos do 

artigo 334 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Alcançada a 

composição entre os litigantes, conclusos para homologação. Caso não 

alcançada a composição em audiência, a parte demandada deverá sair da 

audiência, intimada para apresentar impugnação aos embargos, no prazo 

legal. Em manifestando-se os litigantes, expressamente o desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4º, inciso I, NCPC), não haverá a 

realização da audiência, e nesse caso, a parte demandada deverá, no 

prazo legal, apresentar resposta, devendo, ainda, constar no mandado a 
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advertência constante no artigo 344 do Novo Código de Processo Civil. 

Aportando a impugnação dê vistas ao embargante. Em seguida, intimem-se 

as partes para que especifiquem, com precisão, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem produzir, em 

audiência de instrução e julgamento. Após, voltem-me os autos conclusos, 

para que o processo seja saneado, momento em que serão fixados os 

pontos controvertidos e designada audiência de instrução e julgamento, 

isso tudo sem prejuízo de julgamento antecipado da lide. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 25 

de setembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000186-81.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDO JOSE PEREIRA DA COSTA (EMBARGANTE)

EURELIO PEREIRA DA COSTA (EMBARGANTE)

ANDRE LUIZ PEREIRA DA COSTA (EMBARGANTE)

INDIANARA CONTI KROLING (ADVOGADO(A))

MARIA EMILIA ROSA DA COSTA (EMBARGANTE)

RONALDO RODRIGO PEREIRA DA COSTA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - 399.418.761-34 (PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e Provimento 

nº56/2007, impulsiono os autos a fim de INTIMAR os autores, por seus 

advogados, para no prazo legal manifestar-se quanto a impugnação aos 

embargos (ID 12645281) juntada aos autos. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 124399 Nr: 574-98.2018.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco Antônio de Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olvepar da Amazônia S/A Ind. e Com.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Gomes Guimarães - 

OAB:8701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Pinheiro Basilio Silva - 

OAB:18882/MT, Bruno Oliveira Castro - OAB:9237/MT, Emilia Carlota 

Gonçalves Vilela - OAB:13206, Gabriela Benine Salicio - OAB:18.244, 

Luize Calvi Menegassi - OAB:13700

 Intimo o embargante para manifestar acerca da Contestação de fls.22/26, 

no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90855 Nr: 3090-67.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Altrão, Antônio Altrão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para no prazo de 05(cinco) dias, comprovar o edital 

publicado, tendo em vista não ter sido encaminhado com a referida 

petição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 10642 Nr: 637-56.2000.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Danilo Trevisol Guerini, Sedilce Maria Ferrarini 

Guerini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A., Fabio Paes Virgolino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério de Bortoli Keller - 

OAB:OAB/MT 6383-A, Sérgio Tadeu Machado - OAB:32048-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

Recebo as Apelações (fls. 956/976 e fls. 978/984).

Intimem-se as partes apeladas a responderem no prazo legal, iniciando-se 

com a parte autora e, existindo preliminares, intime-se a parte recorrente 

para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas (art. § 2º, art. 

1.009, Novo CPC).

 Encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

consignadas as nossas homenagens.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 13936 Nr: 63-62.2002.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Castoldi Com. Deriv. de Petroleo Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Valmir Vattos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clonilse Izabel Bonatto - 

OAB:15380, Eduardo Pereira Pandolfo - OAB:20.029/MT, Nelson 

José Gasparelo - OAB:2.693-B/MT, PAULO RICARDO GODOY 

AZEVEDO FERREIRA - OAB:OAB/MT 21445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mirian Ignacio Vattos de 

Bastiani - OAB:25117-O

 Intimo o patrono do executado para que, se manifeste no prazo legal 

acerca da penhora de fls. 287 efetuada no rosto dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 7436 Nr: 768-65.1999.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Correa da Silva, Suely Silva da Silva 

(Inventariante)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sidnei Guedes Ferreira - 

OAB:OAB/MT 7.900

 Intimo o Executado da r. sentença de fls. 140/141 a seguir transcrita: 

(...........)Vistos etc.Trata-se de Ação de Execução de Título Executivo 

Extrajudicial ajuizada pelo BANCO BRADESCO S/A em desfavor de 

VALDIR CORREA DA SILVA e SUELY SILVA DA SILVA, todos 

devidamente qualificados nos autos.Em postulado de fls. 137/139, as 

partes informam que transigiram, pugnando pela homologação e extinção 

do feito.É o necessário relato.DECIDO.HOMOLOGO, por sentença, para 

que produza seus jurídicos e regulares efeitos, o acordo entabulado entre 

as partes litigantes, cujas cláusulas e condições encontram-se 

estampadas em postulado de fls. 453/454 e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o feito por sentença com resolução de mérito, e o faço com 

fundamento no art. 487, inciso III, alínea ‘b’ e art. 924, incido II, ambos do 

Novo Código de Processo Civil.Proceda-se com a baixa de eventuais 

penhoras/restrições existentes nos autos, conforme requerido no 

acordo.Homologo a desistência do prazo recursal.Intimem-se as partes 

por meio de seu procurador.Observadas as formalidades legais, 

arquive-se.Às providências.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 44613 Nr: 1273-70.2010.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: John Deere Brasil S/A, Ivo Desbessel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enio Desbessel, Irio Desbessel, Idinete Gomes 

de Campos Desbessel, Espolio de Solano Quintino Desbessel, Espolio de 

Hertha Ilsa Hubner Desbessel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:9975-A, 

Vinicius Barnes - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Vieira Komochena - 

OAB:11.011/MT
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 Vistos etc.

O petitório de fl. 248, trata-se de embargos de declaração, interposto pela 

parte devedora contra a decisão proferida às fl. 225 e 244, afirmando 

haver omissão na ‘decisum’, vez que não assinalou qual bem penhorado 

que deverá ser levado a leilão, se é o bem móvel ou o bem imóvel.

Réplica da parte exequente (fls. 253/257), rechaçando os argumentos 

despendidos pela parte devedora, pugnando pelo não conhecimento dos 

embargos de declaração.

DECIDO.

Conheço dos embargos de declaração, eis que ajuizados 

tempestivamente.

A meu ver, as alegações contidas nos embargos declaratórios, NÃO se 

identificam com as hipóteses elencadas no art. 1.022 do NCPC.

Isso porque, como cediço, cabem embargos declaratórios quando houver 

obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do NCPC), o 

que NÃO se evidenciou no caso em espécie, já que a decisão guerreada 

foi clara, precisa e não apresenta qualquer omissão.

 Ora, o bem imóvel penhorado sequer foi avaliado, portanto, impossível a 

sua expropriação nesse momento.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, mantendo incólumes as decisões proferidas às fl. 225 e 

244.

Registro que a insistência da parte executada em ajuizar embargos 

declaratórios com caráter meramente protelatórios acarretará em multa por 

litigância de má-fé.

Adote-se a Srª Gestora as providências necessárias para o 

prosseguimento do feito.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 29883 Nr: 1035-90.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Altrão, Antônio Altrão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Ante o exposto, DEFIRO os pedidos.Expeça-se alvará judicial em favor da 

parte credora na conta indicada à fl. 191/192, após preclusas as vias 

ordinárias.Proceda-se com a penhora e avaliação do bem imóvel indicado 

pelo credor e, após, lavre-se o respectivo auto e intime(m)-se o(s) 

executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).Havendo 

impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos.Caso se tratar de penhora em bens imóveis, intime-se também o 

cônjuge do executado (art. 842, CPC/2015), observando-se, ainda, a regra 

inserta no art. 844 do CPC/2015 (averbação da penhora no RGI), bem 

como proceda na forma do art. 799, inciso I, do mesmo codex, se o imóvel 

a ser penhorado estiver gravado de penhor, hipoteca, anticrese ou 

alienação fiduciária.Não havendo impugnação, intime-se o exequente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira adjudicar ou alienar o(s) 

bem(ns) penhorado(s).Sem prejuízo do exposto, intime-se o credor para 

juntar aos autos a matrícula do bem penhorado devidamente 

atualizado.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 585 Nr: 365-38.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olvepar da Amazônia S/A Ind. e Com.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Pessoa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Oliveira Castro - 

OAB:9237/MT, Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior - OAB:12007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Neli Lino Saibo - 

OAB:3326/SC

 Intimo o patrono do credor para no prazo de 05(cinco) dias, se manifestar 

acerca da devolução de carta precatória de fls. 346/362.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 83999 Nr: 3145-86.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antenor Michelon, Naiara Dias Fiuza Silvestre, Erika 

Sanches Casati

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cruzeiro do Sul

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érika Sanches Casati - 

OAB:9422/MT, Naiara Dias Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:128.341

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 377/378.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 39746 Nr: 582-90.2009.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kellen Edwirgen Pereira de Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono da parte credora para retirar a certidão de crédito, no 

prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 109165 Nr: 2159-59.2016.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Igor de C. Monteiro - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mizael de Souza - 

OAB:16842/O - MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para cumprir a determinação de fl. 118, sob pena 

de multa de R$ 2.000,00. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias.

Advirta das sanções legais, previstos nos arts. 380, 381 e 382, todos do 

Provimento nº 41/2016, 4ª ed. da CNGC.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 19971 Nr: 2367-97.2003.811.0005

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens Vuolo Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eugênio Carlos Queiroz, Patricia Belote dos 

Santos Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flaviano Kleber Taques 

Figueiredo - OAB:7348/MT, Rodrigo Schwab Mattozo - OAB:5.849, 

Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

Recebo a Apelação.

Intime-se a parte apelada a responder no prazo legal e, existindo 

preliminares, intime-se a parte recorrente para, em 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito delas (art. § 2º, art. 1.009, Novo CPC).

 A seguir, com ou sem a resposta, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, consignadas as nossas homenagens.

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034828/9/2018 Página 110 de 849



Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 11198 Nr: 1175-37.2000.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Danilo Trevisol Guerini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério de Bortoli Keller - 

OAB:OAB/MT 6383-A, Sérgio Tadeu Machado - OAB:32048-RS

 Vistos etc.

Proceda-se com a baixa no sistema Renajud, conforme determinado no 

acordo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 94783 Nr: 2284-95.2014.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonio Aramis dos Santos Blauth

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 Intimo o executado para efetuar o pagamento de honorários periciais de 

fls.221, no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 11201 Nr: 1178-89.2000.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Danilo Trevisol Guerini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério de Bortoli Keller - 

OAB:OAB/MT 6383-A, Sérgio Tadeu Machado - OAB:32048-RS

 Vistos etc.

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

do Brasil S/A em desfavor de Antonio Danilo Trevisol Guerini, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 84/85, as partes informam que transigiram, pugnando 

pela homologação e extinção do feito.

É o necessário relato.

DECIDO.

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e regulares 

efeitos, o acordo entabulado entre as partes litigantes, cujas cláusulas e 

condições encontram-se estampadas em postulado de fls. 84/85 e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o feito por sentença com resolução de 

mérito, e o faço com fundamento no art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do Novo 

Código de Processo Civil.

Proceda-se com a baixa de eventuais penhoras/restrições existentes nos 

autos, conforme requerido no acordo.

Custas e honorários conforme pactuados.

Homologo a desistência do prazo recursal.

Intimem-se as partes por meio de seu procurador.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 45073 Nr: 1731-87.2010.811.0005

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Sabino Arias, Cely Honorina Nacul Arias, Luiz 

Nei Arias, Marjorie Arias, André Luiz Arias, Patricia Romano Arias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neli Lino Saibo, Izalde Follmer Saibo, Antonio 

Danilo Trevisol Guerini, Sedilce Maria Ferrarini Guerini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edir Braga Júnior - 

OAB:4735/MT, João Roberto Ziliani - OAB:MT/ 644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Intimo as partes para efetuarem pagamento dos honorários periciais de 

forma rateada, de fls.253/260, no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 87892 Nr: 151-17.2013.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erno Dresch, Lourdes Dresch

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Donizeti Capeleto - 

OAB:10471/MT, Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/MT 22.165, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 Vistos etc.

Recebo as Apelações (fls. 148/153 e fls. 155/161).

Intimem-se as partes apeladas a responderem no prazo legal, iniciando-se 

com a parte autora e, existindo preliminares, intime-se a parte recorrente 

para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas (art. § 2º, art. 

1.009, Novo CPC).

 Encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

consignadas as nossas homenagens.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90388 Nr: 2698-30.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Maria Ticianelli, Celito Liliano Bernardi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A., Urandi Sacaramboni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Irineu Pedro Muhl - 

OAB:5719-A/MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:OAB/MT 

16.691-A, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Vistos etc.

Em postulado de fls. 147/148, a parte exequente requer o levantamento 

dos valores penhorados, em virtude de que a parte devedora foi intimada 

da penhora, todavia, manteve-se inerte.

Da análise dos autos, verifico que em virtude do não pagamento do débito, 

a parte exequente requereu penhora ‘on line’, sendo o pedido deferido, 

bem como restou frutífera a medida (fls. 134/139). Foi determinada a 

intimação da parte executada acerca da penhora, todavia, manteve-se 

inerte, consoante certidão de fl. 141.

DECIDO.

No caso, verifico que a parte devedora foi intimada da penhora, 

entretanto, manteve-se inerte, não oferecendo impugnação, o que 

presume sua concordância tácita, de modo que o deferimento do pedido 

de levantamento dos valores é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“PRAZO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - Ciência 

inequívoca da penhora "on line" por parte da executada, que peticionou 

nos autos após a sua efetivação - A devedora, no entanto, quedou-se 

inerte, não tendo oferecido impugnação ao cumprimento da sentença - 

Assim, tem-se por preclusa a matéria, tornando-se líquida, certa e exigível 

a dívida - Regular levantamento dos valores penhorados pela credora - 

Recurso provido.” (TJ/SP - AG: 7250416400 SP, Relator: Carlos Lopes, 
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Data de Julgamento: 11/08/2008, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 21/08/2008).

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de levantamento dos valores.

Com efeito, expeça-se alvará judicial em favor da parte credora na conta 

indicada à fl. 147.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 102425 Nr: 2712-43.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elaine Rueda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Campos das Neves 

Ribeiro - OAB:12.560/0, Marcelo Alvaro Campos das Neves Ribeiro 

- OAB:15.445, Marco Antonio de Almeida Ribeiro - OAB:5.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono do credor para, se manifestar no prazo de 05 

(cinco)dias, acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 90 Vº.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 126985 Nr: 1660-07.2018.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agip do Brasil S/A e Petrobrás Distribuidora S/A, 

Petrobrás Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Postos de Serviço Maximo´ S Ltda, Valdenir 

Machado de Paula, Suely Benites Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucia Ferreira Teixeira - 

OAB:3662/MT, Ussiel Tavares da Silva Filho - OAB:3.150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Hamilton Martins 

Cali - OAB:MS 7767, Mauricio Aude - OAB:4.667/MT

 Intimo o patrono da parte credora para, em 05 (cinco) dias se manifestar 

acerca das atas negativas de leilões de fls. 54/55.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2406 Nr: 258-57.1996.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Maurício Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos António de Falco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B

 Intimo o credor para manifestar acerca do Ofício Nº 573/2018 de fls. 305 

verso, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 103769 Nr: 3336-92.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Agro Amazônia Sistemas Mecanizados Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leomar da Silva Simonini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Decio José Tessaro - 

OAB:3162/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono do credor para efetuar o pagamento do complemento de 

diligência no valor de R$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais), 

conforme certidão do Senhor Oficial de Justiça de fls. 65.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 4250 Nr: 741-19.1998.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bamerindus do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Mário Luiz Griebeler, Clovenir Salete 

Rigo Griebeler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando José Bonatto - 

OAB:25.698/PR, Sadi Bonatto - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldo de Almeida - OAB:1.977 

SC, MARINES IVANOWSKI KOCHI - OAB:9895

 Intimo o credor para manifestar acerca da Exceção de Pré-Executividade 

de fls. 198/206, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 41016 Nr: 1825-69.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo, atual 

denominação Bco Com. Uruguai S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jessica Ferreira Ludwing - 

OAB:97.059

 Intimo o credor para efetuar o pagamento dos honorários periciais de 

fls.362, no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 83515 Nr: 2493-69.2011.811.0005

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fertilizantes Heringer Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ananize Blandt, Flávio Alexandre Sontag, 

Maria Lazinha Baludt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeancarlo Ribeiro - 

OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gildo Capeletto - 

OAB:7288-A, Luis Felipe Lammel - OAB:7.133/MT

 Intimo o Patrono da parte autora para que, comprove no Juízo Deprecante 

o recolhimento da taxa de distribuição e a diligência do oficial de Justiça, 

referente aos autos nº 2493-69.2011.0005 Código: 83515.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 7379 Nr: 713-17.1999.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Sidney Bettio, Vilce Bezerra de Souza Bettio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Sacotem Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clélia Pacheco Medeiros 

Fogolin - OAB:81.652/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudenir Pigão Michéias 

Alves - OAB:97.311-SP

 Vistos etc.

Defiro os pedidos de fls. 840/845.

Proceda-se com a penhora bem imóvel indicado pelo credor e, após, 

lavre-se o respectivo auto e intime-se o executado dos atos praticados. (§ 

1º, art. 829, CPC).

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

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 105615 Nr: 691-60.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogério Krohling, Cybele Vieira Gusmão Krohling

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andrigo Ceolin, Vani Antonio Ceolin, Edilson 

Beia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rejane Buss Sonnenberg - 

OAB:5862/MT

 Intimo o patrono do executado do inteiro teor do despacho de fls. 

91Vistos etc.O petitório de fls. 89/90, trata-se de acordo entabulado entre 

os litigantes, contudo, somente a assinatura do advogado do credor é 

original e a assinatura do autor é cópia e, por se tratar de cópia 
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reprográfica não autenticada, não permite segurança acerca da 

veracidade de seu conteúdo (art. 219 caput CC/02).Ademais, não foram 

juntados nos autos a procuração em que os devedores outorgam poderes 

à Drª Rejane Buss Sonnenberg.Ante o exposto, intime-se o devedor para 

exarar sua anuência em relação ao acordo juntado à fl. 89/90, bem como a 

procuração.Intime-se. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 87702 Nr: 3502-32.2012.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santa Ignez Assessoria e Consultoria 

Agropecuaria SC, Flávio Fernandes Sisti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Falci Mendes - 

OAB:223.768

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono do credor para, no prazo de 05 (cinco)dias requer o que 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 128348 Nr: 2243-89.2018.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Igo Alexandre Facco

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielle Santos Cruz - 

OAB:OAB/MT 13.552, Odair A Busiquia - OAB:MT/11.564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Calvoso Carvalho 

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

OAB:5868-A/MT, Thaissa Costa Figueiredo de Souza - OAB:15902 

MT

 Vistos etc.

Ante a ocorrência, devolva-se a presente missiva ao juízo de origem, com 

as nossas homenagens.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84993 Nr: 226-90.2012.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alisson Alberto Batistoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Mantelli Junior - 

OAB:17.540/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Lopes Godoy - 

OAB:14422-A

 Intimo os patronos das partes para no prazo de 10(dez)das 

consecutivamente, se manifestarem acerca da planilha de honorários 

periciais iniciando-se com a parte autora.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 45626 Nr: 2284-37.2010.811.0005

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Salete Cosetin Faccio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A, Sicredi - Sistema de 

Crédito Cooperativo, Olivia Comercio de Cereais Ltda-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo dos Anjos Barroso 

Mattos - OAB:12780

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Autran Alencar Rocha - 

OAB:16537/GO, Cynthia Campos Cardoso Pastorin - OAB:OAB/GO 

37.928, Felipe Hernandez Marques - OAB:48104/RS, Frederico 

Augusto Ferreira Barbosa - OAB:18828/GO, Gabriela Cocco 

Busanello Benevides - OAB:9770/MT, Gustavo Calábria Rondon - 

OAB:6332-MT, Hudson Silva Brito - OAB:15038/GO, Manoel Archanjo 

Dama Filho - OAB:4658, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546, Mauro 

Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT, Pedro Couto de Carvalho - 

OAB:OAB/SP 341.698., Silvana Farinha Archanjo - OAB:4.398-E - MT, 

Viviane Silveira Barcelos - OAB:OAB/GO 26.072

 Vistos etc.

Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizada por SALETE COSETIN 

FACCIO em desfavor do BANCO BRADESCO e OUTROS, todos 

devidamente qualificados nos autos.

A decisão de fls. 384/385, deferiu o cumprimento de sentença.

Em postulado de fls. 391/392, a parte devedora informa o pagamento do 

débito ora exequendo e às fls. 395, a parte credora pugna pelo 

levantamento dos valores, sendo os valores levantados (fls. 396/402).

Intimado a parte autora para dar andamento no feito sob pena da 

obrigação satisfeita, todavia, manteve-se inerte (fls. 403).

É o necessário relato.

DECIDO.

Da análise dos autos, verifico que a parte devedora efetuou o pagamento 

do débito ora exequendo (fls. 395), a parte credora levantou os valores 

(fls. 396/402).

Intimado a parte autora para dar andamento no feito sob pena da 

obrigação satisfeita, todavia, manteve-se inerte (fls. 403), presumindo, 

assim o cumprimento da obrigação pela parte demandada e a extinção do 

feito é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, e o faço com força no 

art. 924, inciso II, do Novo Código Processo Civil.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 91402 Nr: 75-56.2014.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelcinda Hunger

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Samira Payão Franco 

- OAB:239437, Indianara Conti Kroling - OAB:11097/MT, Marcos 

Campos Dias Payão - OAB:OAB/SP 96057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 Vistos etc.

Recebo a Apelação.

Intime-se a parte apelada a responder no prazo legal e, existindo 

preliminares, intime-se a parte recorrente para, em 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito delas (art. § 2º, art. 1.009, Novo CPC).

 A seguir, com ou sem a resposta, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, consignadas as nossas homenagens.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 11748 Nr: 1718-40.2000.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Carmo de Oliveira, Zilmar Moreno 

Camarço

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Esmael Angelo de Oliveira - 

OAB:2454

 Vistos etc.

Intime-se o leiloeiro para juntar o Auto de Arrematação no seu original.

Certifique-se a Srª Gestora acerca do cumprimento das normas vigentes, 

após a arrematação.

Após, expeça-se o ofício à conta única do TJMT, para que proceda com a 

vinculação, bem como a unificação dos valores depositados, no presente 

feito, para posterior análise do pedido de fl. 355.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva
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 Cod. Proc.: 89324 Nr: 1660-80.2013.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C C Rauber Belo ME, Claudia Cristina Rauber 

Belo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono do credor para no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar 

planilha atualizada do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 106741 Nr: 1081-30.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Granel Indústria e Comércio de Alimentos Ltda, 

Elton Arena Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio A. Ribeiro - 

OAB:5308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

O postulado de fl. 111, resta prejudicado, visto que a busca via Renajud, 

restou infrutífera, consoante extratos de fls. 108/109.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 38902 Nr: 3741-75.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Franck Lane de Souza Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Riusdelar Lopes Pereira - 

OAB:12652/MT

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de inclusão do nome da parte devedora no SERASA, nos 

termos do § 3º, art. o art. 782 do CPC/2015.

Expeça-se a Certidão Judicial Comprobatória da Dívida, cujas expensas 

serão a cargo do requerente.

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

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2981 Nr: 474-57.1992.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdomiro Zarzur, Ilda Zarzur

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio Décio Luiz Furigo, Pecuama S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Henriques Maimoni - 

OAB:2772-A/MT, Elbio Gonzalez - OAB:7241-A, Sócrates Gil Silveira 

Melo - OAB:2269-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnelo Bezerra Neto. - 

OAB:320/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 847.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 41470 Nr: 2278-64.2009.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Castoldi Diesel Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Danilo Trevisol Guerini, Sedilce Maria 

Ferrarini Guerini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clonilse Izabel Bonatto - 

OAB:15380, Eduardo Pereira Pandolfo - OAB:20.029/MT, Nelson 

José Gasparelo - OAB:2.693-B/MT, PAULO RICARDO GODOY 

AZEVEDO FERREIRA - OAB:OAB/MT 21445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério de Bortoli Keller - 

OAB:OAB/MT 6383-A, Sérgio Tadeu Machado - OAB:32048-RS

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 158.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89910 Nr: 2251-42.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC, 

Augusto Carlos Fernandes Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Domingas Campos Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de inclusão do nome da parte devedora no SERASA, nos 

termos do § 3º, art. o art. 782 do CPC/2015.

Expeça-se a Certidão Judicial Comprobatória da Dívida, cujas expensas 

serão a cargo do requerente.

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

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108365 Nr: 1751-68.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Riediger, Vilmar Riediger

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

De início, indefiro o pedido de penhora de bens.

Ora, a penhora é destinada à fase executiva e a constrição de bens em 

caráter cautelar no processo de conhecimento deve ser reservada a 

situações excepcionais, que não é o caso dos autos, visto não 

demonstrado pelo exequente a medida de urgência.

Por outro lado, decorrido "in albis" o prazo de resposta, nos termos do art. 

72, inciso II, do NCPC (revel citado por hora certa), nomeio a Defensora 

Pública atuante nesta Comarca, para patrocinar a defesa da parte 

requerida, a qual deverá ser intimada para apresentar resposta, sendo 

que, uma vez apresentada, abra-se vistas à parte autora para 

manifestação em 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para ordenação de procedimento.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 37957 Nr: 2792-51.2008.811.0005

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Mário Vezignazzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 Vistos etc.

Por versar a causa sobre direitos que admitem transação, designo 

audiência de conciliação para o dia 17 de outubro de 2018, às 17:00horas.
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Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC).

Conste a advertência do não comparecimento injustificado das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).

Intimem-se as partes por meio de seus procuradores.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 41438 Nr: 2248-29.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Renê Bortolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Katia Matias de Camargo Braghin - OAB:21659-MT

 Vistos etc.

Faculto ao Dr. Celito Liliano Bernardi para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

juntar aos autos o instrumento procuratório outorgado pelo Sr. Claudio 

Bortolo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 119719 Nr: 3146-61.2017.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvio Araújo de Carvalho, Dulce Ester Araujo Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sheila Gomes de Carvalho - 

OAB:20415-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Assis Rosa - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 Vistos etc.

Certifique a Gestora se decorreu o prazo para especificação de provas 

pela parte embargante.

Após, voltem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90376 Nr: 2684-46.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regiane Araujo de Carvalho Morais, Silvio 

Araújo de Carvalho, Dulce Ester Araujo Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Aguarde-se o cumprimento do despacho em apenso.

Após, voltem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 40775 Nr: 1593-57.2009.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Bortolo, Antonio Renê Bortolo, Nara 

Rejane Correa Bortolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

Faculto ao Dr. Celito Liliano Bernardi para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

juntar aos autos o instrumento procuratório outorgado pelo Sr. Claudio 

Bortolo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90948 Nr: 3157-32.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Douracap Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Audo Junior Oliveira de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Denize Rutilli 

Konageski Lenzi - OAB:12.982/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em postulado de fl. 116, a parte exequente requer a intimação da parte 

devedora para indicar bens passíveis de penhora.

O pedido deve ser deferido.

Em caso de execução, a pedido do credor, pode-se intimar o devedor, na 

forma, do artigo 774, inciso do inciso V e parágrafo único, do NCPC, para 

indicar bens passíveis de penhora, mormente, quando a credora ainda não 

exauriu as formas de obtenção de bens passíveis de penhora.

Ante o exposto, intime-se a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, indicar bens passíveis de penhora, com a advertência de, se não o 

fizer, considerar-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, sob pela de 

aplicação de multa.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 97156 Nr: 187-88.2015.811.0005

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Aparecido Alves Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Furnas Centrais Elétricas S/A, Joel Gusmão de 

Lara, Alcenor Alves de Souza, Marcio Naves Lemos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mizael de Souza - OAB:16842/O 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lana Gomes Carneiro - 

OAB:OAB/TO 4511, Paulo Henrique de Sousa Azevedo - OAB:OAB/ 

RJ 100.311

 Vistos etc.

Proceda-se conforme requerido em petitório de fls. 146

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 26002 Nr: 457-64.2005.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fertilizantes Centro Oeste Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso dos Santos, Ervi Dalla Libera, Ledilse 

Bassani Dalla Libera., Dalgomar Importação e Exportação de Produtos 

Agropecuários L

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Mariano Bridi - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Euripes Gomes Pereira - 

OAB:3738

 Vistos etc.

Adote-se a Srª Gestora as providências necessárias para constatar se foi 

analisado o pedido de fls. 816/819 (nova avaliação do bem penhorado), 
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pelo Juízo Deprecante, conforme informado pelo devedor (fls. 815).

Por outro lado, quanto o pedido de exclusão da relação processual o Sr. 

Edmir José Sia, tal pedido resta prejudicado, visto que inexiste 

determinação nos autos acerca de sua inclusão no feito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 98930 Nr: 1071-20.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salete Bonfanti, Hercilia de Barros Maciel 

Hage, Sergio Adib Hage

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

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Péricles Landgraf Araújo de 

Oliveira - OAB:18.294/PR

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo pelo prazo 

requerido.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com a consequente baixa no 

Boletim Mensal de Movimento Forense.

Arquive-se em pasta apropriada.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, querendo o que de direito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 38484 Nr: 3316-48.2008.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irio Desbessel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Ellen Cristina de Barros - OAB:11421/MT, Helton 

George Ramos - OAB:11237-A, Paulo Rogério de Souza Milléo - 

OAB:SC.7654, Sergio Guaresi do Santo - OAB:6.112-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de devolução do prazo processual.

Isso porque não foi alegado ou demonstrado qualquer motivo de força 

maior passível de impedir o advogado então constituído de desempenhar 

todos os atos processuais de interesse do seu cliente quando intimado 

para tanto, não se impondo, por conseguinte, a repetição dos atos já 

praticados, bem como a mudança da representação processual da parte 

não acarreta a suspensão ou interrupção de qualquer prazo processual.

 Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. REABERTURA DE PRAZO PROCESSUAL. 

Substabelecimento de mandato durante o prazo para oferecimento de 

recurso de apelação. Não comprovada justa causa impeditiva à realização 

do ato processual, há preclusão do direito da agravante. Art. 183 do CPC. 

A substituição de advogado no curso do prazo recursal não implica a 

renovação dos atos realizados, já que este recebe o processo no estado 

em que se encontra. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.” (TJ/RS - 

Agravo de Instrumento Nº 70037393790, Décima Primeira Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis 

Brasil, Julgado em 10/11/2010).

Não há como promover a restituição de prazo recursal nos termos 

pretendidos pela parte demandada, porquanto a simples substituição de 

advogados não confere à parte a prerrogativa de dilatar o prazo 

processual.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de restabelecimento do prazo 

processual.

Sem prejuízo do exposto, proceda-se com a substituição dos 

procuradores conforme requerido.

Defiro o pedido de desarquivamento e vistas dos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 36244 Nr: 1126-15.2008.811.0005

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Antonio D'Agostini, Silvana Benvegnu 

Guedes D'Agostini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504/MT, Ana Carolina de Figueiredo Munari - OAB:203.856 SP, 

Kelly de Souza Santana (Estagiária ) - OAB:8.884-E, Marcos Vinício 

do Nascimento (Estagiário) - OAB:10.606-E, Sélia Borges de Morais 

- OAB:10.226, Vasco Ribeiro Gonçalves de Medeiros - OAB:3.665-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Cesar Sbaraini 

Bergamaschi Bertol - OAB:31.466/RS, Rosana Antonio Simonetti - 

OAB:55.571/RS

 Vistos etc.

Manifeste-se a parte exequente acerca do petitório de fls. 478/479.

Sem prejuízo do exposto, adote-se a Srª Gestora as providências 

necessárias para diligenciar e certificar acerca do Agravo ao STJ, 

invocado em petitório de fls. 416/416verso

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 9988 Nr: 269-47.2000.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Castoldi Diesel Ltda, Marli Izabel Castoldi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Altrão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clonilse Izabel Bonatto - 

OAB:15380, Eduardo Pereira Pandolfo - OAB:20.029/MT, PAULO 

RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - OAB:OAB/MT 21445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mirian Cristina Rahman Mühl 

- OAB:MT 4624

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 379/380.

Proceda-se com a penhora indicada pelo credor e, após, lavre-se o 

respectivo auto e intime-se o executado dos atos praticados. (§ 1º, art. 

829, CPC).

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 100698 Nr: 1773-63.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Arantes Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manfredo Keller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Henriques Maimoni - 

OAB:2772-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Aline Simony Stella - OAB:OAB/MT 16.673

 Vistos etc.

Do postulado de fls. 61, dê cumprimento integral à sentença de fl. 49.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 24946 Nr: 2743-49.2004.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: São Matheus Cuiabá Auto Posto Ltda, Donizete 

Lourenço Domingues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mutum Guinchos Prestação de Serviços Ltda, 

Luiz Henrique Griebeler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érika Sanches Casati - 

OAB:9422/MT, Naiara Dias Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Antônio de Lima - 

OAB:7.303-A /MT

 Vistos etc.

Em postulado de fls. 168/170, a parte exequente requer seja direcionado o 

feito executivo aos sócios da empresa devedora, Srs. José Aparecido de 

Lima e Eugênio de Oliveira Ferreira.

Da análise dos autos, verifico que na petição inicial foi nominado, no polo 

passivo da demanda a empresa Mutum Guinchos e o sócio da empresa Sr. 

Luiz Henrique Griebeler.

No caso, não existe comprovação nos autos que os Srs. José Aparecido 

de Lima e Eugênio de Oliveira Ferreira, são sócios da empresa devedora.

Ante o exposto, indefiro o pedido de fls. 168/170.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 109942 Nr: 2553-66.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Célia Regina Empreendimentos Imobiliários Ltda, Marise 

Vale Sant Ana Schmidt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Cesar Schmidt - 

OAB:9191-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/MT 22.165, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladeli - 

OAB:OAB/PR 56.918

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada por CÉLIA 

REGINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP em face de 

BANCO DO BRASIL S.A, ambos qualificados nos autos.

A autora alega que a parte requerida instruiu ação executiva de título 

extrajudicial com um documento que não era titulo extrajudicial.

Afirma que a ação executiva careceu de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido do processo, o que levou a sua extinção.

Assevera que no curso da ação executiva foram penhorados e 

adjudicados 23 bens de propriedade da requerente, dos quais houve 

redução patrimonial em seus bens.

Pugnou pela procedência da ação, com a condenação do Banco do Brasil 

a indenização pelos danos materiais decorrentes dos bens penhorados e 

adjudicados por terceiro, correspondentes aos lotes de n°. 12 a 18 da 

quadra 16, no valor de R$ 88.666,23 (oitenta e oito mil seiscentos e 

sessenta e seis reais e vinte e três centavos), bem como a 

desconstituição e baixa das penhoras sobre os lotes de n°. 01 a 06 da 

quadra 49, em decorrência da extinção da ação executiva.

Juntou documentos, às fls. 14/123.

A requerida apresentou contestação, às fls. 136/142.

A parte autora apresentou impugnação a contestação, às fls. 144/149.

A autora pugnou pela produção de prova documental de documentos já 

colacionados aos autos às fls. 154/155.

A requerida pugnou pela produção de provas documentais com a juntada 

de novos documentos, às fls. 156.

É o relato. DECIDO.

Defiro a juntada de documentos colacionados pela parte autora.

Em relação a prova requerida pela parte demandada, neste momento 

processual, entendo absolutamente imprescindível a realização de prova 

documental, para o julgamento do feito.

Dessa forma, intime-se a parte requerida para colacionar aos autos novos 

documentos mencionados às fls. 156 dos quais possui conhecimento.

 A preliminar apresentada pela requerida será analisada quando da 

prolação de sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 93044 Nr: 1299-29.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Letícia Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fl. 167, vez que a busca efetuada via Renajud restou 

infrutífera, conforme extrato juntado à fl. 165.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 25275 Nr: 2857-85.2004.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural Ouro Verde - SICREDI 

OURO VERDE,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wigno Machado Parreira, Itacy Alves Parreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:7.133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlinhos Batista Teles - 

OAB:6656, Sérvio Túlio Miguéis Jacob - OAB:6204/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 200.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84332 Nr: 3505-21.2011.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Salete Bomfanti, Elisabete Bonfanti Trein

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Péricles Landgraf Araújo de 

Oliveira - OAB:18.294/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos.

Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 574.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 29071 Nr: 445-16.2006.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Caletti Deon, Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia Lurdes Orth, Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Rodrigo Caletti Deon - 

OAB:8447-B/MT, Servio Tulio de Barcelos - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Rodrigo Caletti Deon - 

OAB:8447-B/MT, Servio Tulio de Barcelos - OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

 De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença, e determino as 

seguintes providências:

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

efetue o pagamento do valor devido em execução referente aos 

honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 523 do Novo 

Código de Processo Civil e, transcorrido o prazo, querendo, apresente 

impugnação (art. 525, NCPC). Havendo impugnação, vistas ao exequente 

e após, voltem-me os autos conclusos;

Faça-se constar na intimação supra que, não havendo o pagamento no 

prazo fixado, incidirão, sob o montante da condenação multa no 

percentual de 10% (dez por cento), e também verbas honorárias no 

percentual de 10% (dez por cento), específicas desta fase de 

cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do Novo Código de 

Processo Civil;
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Não sendo efetivado o pagamento, intime-se o credor para atualizar o 

débito, para o procedimento da penhora ‘on line’ de valores na conta da(s) 

parte(s) executada(s), acrescendo-se ao valor da condenação a multa e 

as verbas honorárias específicas supra fixadas;

Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e avaliação, 

intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente.

Expeça-se em favor da parte credora, se requerido, certidão 

comprobatória do ajuizamento da presente ação para fins de averbação 

junto ao registro de imóveis (CPC/2015, art. 828, caput). Em efetivada a 

averbação, à parte credora deverá informar ao Juízo no prazo de 10 (dez) 

dias (CPC/2015 art. 828, §1º).

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 91017 Nr: 3222-27.2013.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Nachibal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda - TELEXFREE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Horst Vilmar Fuchs - OAB:ES/ 

12.529

 Vistos etc.

 De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença, e determino as 

seguintes providências:

Intime(m)-se a(s) parte(s) executada(s), para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do valor devido em execução, nos 

termos do art. 523 do Novo Código de Processo Civil e, transcorrido o 

prazo, querendo, apresente impugnação (art. 525, NCPC). Havendo 

impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos conclusos;

Faça-se constar na intimação supra que, não havendo o pagamento no 

prazo fixado, incidirão, sob o montante da condenação multa no 

percentual de 10% (dez por cento), e também verbas honorárias no 

percentual de 10% (dez por cento), específicas desta fase de 

cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do Novo Código de 

Processo Civil;

Não sendo efetivado o pagamento, intime-se o credor para atualizar o 

débito, para o procedimento da penhora ‘on line’ de valores na conta da(s) 

parte(s) executada(s), acrescendo-se ao valor da condenação a multa e 

as verbas honorárias específicas supra fixadas;

Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e avaliação, 

intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente.

Expeça-se em favor da parte credora, se requerido, certidão 

comprobatória do ajuizamento da presente ação para fins de averbação 

junto ao registro de imóveis (CPC/2015, art. 828, caput). Em efetivada a 

averbação, à parte credora deverá informar ao Juízo no prazo de 10 (dez) 

dias (CPC/2015 art. 828, §1º).

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 85992 Nr: 1519-95.2012.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I Rodrigues Vieira-ME, Ideneia Rodrigues Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frederico Augusto Ferreira 

Barbosa - OAB:18828/GO, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:4658, 

Silvana Farinha Archanjo - OAB:4.398-E - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Vistos etc.

Proceda-se conforme requerido em petitório de fl. 189.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 106610 Nr: 1022-42.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oduvaldo Cruz Lacerda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefônica Brasil S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Artur Denicoló - OAB:18395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Bárbara de Oliveira 

Sodré - OAB:OAB/MT 13.333

 Vistos etc.

Especifiquem as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, as provas 

que efetivamente pretendem produzir, em audiência de instrução e 

julgamento.

Após, voltem-me os autos conclusos, para que o processo seja saneado, 

momento em que serão fixados os pontos controvertidos e designada 

audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide.

Sem prejuízo do exposto, manifestem-se os litigantes interesses em 

conciliarem.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 42717 Nr: 3474-69.2009.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sontag Comércio e Representações Ltda, Erico Sontag

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Calegaro, Dilza Martins Calegaro, Ivo 

Pedro Calegaro, Vera Lucia Calegaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Proceda-se com a penhora bem imóvel indicado pelo credor e, após, 

lavre-se o respectivo auto e intime(m)-se o(s) executado(s) dos atos 

praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 86535 Nr: 2146-02.2012.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Marcos Roberto Manrique, Cleide Maria de 

Almeida Manrique

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sumarol Bombas Injetoras e Serviços Ltda, 

Roberto Kazy Som, Marilei Milhomem Kazy Som

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maycon Tadeu Lamim - 

OAB:16012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 Vistos etc.

Manifeste-se a parte exequente acerca das certidões de fl. 122 e fl. 123.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 111194 Nr: 3287-17.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAPD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Rondonópolis - Cooperativa de 

Serviços Médicos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lincon Barella - OAB:19267/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clicia Lupinett Fernandes - 

OAB:MT 21899-0, PAULO SERGIO CIRILO - OAB:5448/B

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para colacionar aos autos planilha atual dos 

valores devidos, no prazo de 15 dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 27281 Nr: 1387-82.2005.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sulfer Indústria de Perfilados Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paese Agroindustrial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8392/MT, Frederico Luiz Gonçalves - OAB:8217-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 306.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 41551 Nr: 2229-23.2009.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laurinda Maranha, Sérgio da Silva Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMC do Brasil Indústria e Comércio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivaldir Paulo Muhl - OAB:14.573, 

Karina Cordeiro Marcondes Gonzaga - OAB:10047, Mirian Cristina 

Rahman Mühl - OAB:MT 4624, Tercio Bende Rodrigues - 

OAB:9460/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Berilo dos Santos - 

OAB:3184

 Vistos etc.

 De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença, e determino as 

seguintes providências:

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

efetue o pagamento do valor devido em execução referente aos 

honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 523 do Novo 

Código de Processo Civil e, transcorrido o prazo, querendo, apresente 

impugnação (art. 525, NCPC). Havendo impugnação, vistas ao exequente 

e após, voltem-me os autos conclusos;

Faça-se constar na intimação supra que, não havendo o pagamento no 

prazo fixado, incidirão, sob o montante da condenação multa no 

percentual de 10% (dez por cento), e também verbas honorárias no 

percentual de 10% (dez por cento), específicas desta fase de 

cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do Novo Código de 

Processo Civil;

Não sendo efetivado o pagamento, intime-se o credor para atualizar o 

débito, para o procedimento da penhora ‘on line’ de valores na conta da(s) 

parte(s) executada(s), acrescendo-se ao valor da condenação a multa e 

as verbas honorárias específicas supra fixadas;

Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e avaliação, 

intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente.

Expeça-se em favor da parte credora, se requerido, certidão 

comprobatória do ajuizamento da presente ação para fins de averbação 

junto ao registro de imóveis (CPC/2015, art. 828, caput). Em efetivada a 

averbação, à parte credora deverá informar ao Juízo no prazo de 10 (dez) 

dias (CPC/2015 art. 828, §1º).

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 96196 Nr: 3202-02.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aleandro Rodrigues Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 134.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 29478 Nr: 738-83.2006.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazônia Produtos Agropecuários Ltda, Luiz 

Piccinin, Roberto Motta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Hiroschi Mochizuchi, Corinda Seiko 

Mochizuki

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio José Tessaro - 

OAB:3162, Vanessa Klaus Saragiotto - OAB:7032-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 157.

ENCAMINHEM-SE os autos AO ARQUIVO PROVISÓRIO, na forma do art. 

921, inciso III, do CPC de 2015, pelo período prescricional, salvo se antes 

de escoado o prazo prescricional a parte exequente indicar patrimônio 

passível de penhora, com a devida anotação no sistema Apolo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 85706 Nr: 1181-24.2012.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olivia Indústria e Comércio de Cereais Ltda - 

ME, Wander Pupulin, Vilson Guyss, Elza Salete Guyss, Sedulina Guyss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 169.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88355 Nr: 658-75.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Pereira da Silva, Jucimara da Silva 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fl. 146, vez que as buscas efetuadas via Renajud 

restaram infrutíferas, conforme extratos juntados às fl. 143 e fl. 144.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 1874 Nr: 706-93.1997.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Deraldo Capeleto, Aparecida Borim 

Capeletto, Sebastião Horácio Capeleto, Juvenal Capeletto, Edna Justina 

Capeletto, Mariluci Tafelli Capeletto, Ismael Braz Capeletto, Claudete 

Mussiato Capeletto, José António Capeletto, Mariza Franzini Capeleto, Délio 

Alves da Silva, Maria Dalva Capeleto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gildo Capeletto - 

OAB:7288-A, Roberto Aparecido Capeletto - OAB:OAB/MT 17.751, 

Rui Barbosa Gamon - OAB:7763

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 1001.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 31266 Nr: 2029-21.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Produquímica Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sontag Comércio e Representações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nivia Najara Fornari Cenci - 

OAB:8.911 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 Vistos etc.

O pedido de fls. 267/269, concernente a nova avaliação do bem 

adjudicado, não é adequado após a consolidação da Carta de 

Adjudicação, que foi expedida no ano de 2016.

Ante o exposto, indefiro o pedido de fls. 267/269.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 5225 Nr: 442-13.1996.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Orenio Gross.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 287.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 10861 Nr: 843-70.2000.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sumarol Bombas Injetoras e Serviços Ltda, 

Roberto Kazi Som, Mariley Milhomem Kazi Som

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Góes Nicoladelli - OAB:17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelar Mauro Canton. - 

OAB:5926/SC, Paulo Rogério de Souza Milléo - OAB:6110-A, Paulo 

Rogério de Souza Milléo - OAB:SC.7654, Sergio Guaresi do Santo - 

OAB:6.112-A MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 191.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 101526 Nr: 2248-19.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edevar Gonçalves da Silva, Esvanides 

Aparecida de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fl. 146, vez que as buscas efetuadas via Renajud 

restaram infrutíferas, conforme extratos juntados às fl. 107 e fl. 108.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 38194 Nr: 3014-19.2008.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Augusto Herbert Kettenhuber, Ciria 

Kettenhuber

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Cimpak, Diogo Castro Cimpak, Rodrigo 

Castro Cimpak

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dilon da Silva - OAB:41.415/RS, 

Eliziane Koch - OAB:6167-B, Luciana Cadoré Foletto - OAB:66.944/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 151.

Havendo impugnação ao laudo de avaliação, vistas ao exequente e após, 

voltem-me os autos conclusos.

Caso se tratar de penhora em bens imóveis, intime-se também o cônjuge 

do executado (art. 842, CPC/2015), observando-se, ainda, a regra inserta 

no art. 844 do CPC/2015 (averbação da penhora no RGI), bem como 

proceda na forma do art. 799, inciso I, do mesmo codex, se o imóvel a ser 

penhorado estiver gravado de penhor, hipoteca, anticrese ou alienação 

fiduciária.

Não havendo impugnação, voltem-me os autos conclusos IMEDIATAMENTE 

para designação de leiloeiro, com fito da expropriação do bem penhorado.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 100809 Nr: 1823-89.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito. Fixo o prazo de 

15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 30592 Nr: 1562-42.2006.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M.T. Comércio de Combustíveis Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Augusto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelir Fátima Jacobowski Geier 

- OAB:3437

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Luís Timidati - 

OAB:13.528/MT

 Vistos etc.

Defiro os pedidos de fls. 254.

A busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso positiva, servirá o 

respectivo extrato de termo de penhora, devendo o executado ser 

intimado para que manifestar-se, querendo, no prazo legal.

Se frutífera a busca, desde já determinado a avaliação do bem penhorado, 
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intimando-se o executado dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações e procedimentos.

Não havendo impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira adjudicar ou alienar os imóveis penhorados.

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

Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 112235 Nr: 3825-95.2016.811.0005

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nemora da Silva Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Dessa forma, acolho a pretensão da requerida e aplico o Código de 

Defesa do Consumidor, ante a relação de consumo estabelecida entre as 

partes, com a consequente inversão do ônus da prova em favor da 

requerida.Intime-se a parte autora a colacionar o contrato, objeto da lide, 

devidamente assinado por ambas as partes, no prazo de 15 dias.Após, 

voltem os autos conclusos.Intime-se. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 96325 Nr: 3269-64.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronie Elson Mendes Camilo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 156.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 27766 Nr: 1715-12.2005.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademilton Sobral da Silva, Euclides Geraldo 

Trabachin, Amalia Redigolo Trabachin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 264.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 25278 Nr: 2861-25.2004.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural Ouro Verde - SICREDI 

OURO VERDE,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wigno Machado Parreira, Itacy Alves Parreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:7.133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlinhos Batista Teles - 

OAB:6656, Jesuíno Sansão Corrêa da Costa - OAB:4.197

 Vistos etc.

Intime-se o exequente pessoalmente para dar prosseguimento no feito, no 

prazo legal, sob pena de arquivamento.

Após, voltem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 45189 Nr: 1847-93.2010.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elaine Rueda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A, Maria Lucilia Gomes - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando-se a inércia do advogado em dar andamento ao feito, 

consoante certidão de fl. 123, intime-se a parte autora, pessoalmente, por 

mandado, bem como por edital, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para dar 

andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 

485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC).

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 101555 Nr: 2257-78.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosimeiri Fanti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 136.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 95723 Nr: 2924-98.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Golbi Ortega

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 116.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 6130 Nr: 597-21.1993.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zanardo Giosué

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A., Leniro Corrêa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Mariano Bridi - 

OAB:2619/MT, Valter Caetano Locatelli - OAB:3554-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT, Winston Lucena Ramalho - OAB:6985-a

 Vistos etc.

Da análise dos autos, verifico que a parte devedora foi intimada para 

efetuar o pagamento do valor devido, contudo, manteve-se inerte.
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Em petitório de fls. 1196/1200, parte exequente requer penhora ‘on line’, 

via Bacenjud, bem como o arbitramento dos honorários advocatícios em 

cumprimento de sentença.

No caso, como não houve o pagamento no prazo fixado, assim incidirão, 

sob o montante da condenação multa no percentual de 10% (dez por 

cento), e também verbas honorárias no percentual de 10% (dez por 

cento), específicas desta fase de cumprimento de sentença, forte do §1º, 

do art. 523, do Novo Código de Processo Civil.

Ante o exposto, intime-se o credor para atualizar o débito, para o 

procedimento da penhora ‘on line’ de valores na conta da parte executada, 

acrescendo-se ao valor da condenação a multa e as verbas honorárias 

específicas supra fixadas.

Sem prejuízo do exposto, proceda-se conforme requerido em petitório de 

fl. 1202.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 4699 Nr: 1-69.1987.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival de Oliveira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 497.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 109498 Nr: 2335-38.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexander Ingmar Endlich

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arival José Betinelli - 

OAB:OAB/PR 74.635, Danilo Kutianski de Souza - OAB:OAB/PR 

73.756, Elcio Luis Weckerlim Fernandes - OAB:17964/PR, Everton 

Diego Gissler - OAB:OAB/PR 74.627, Helbert Fernandes Fonseca - 

OAB:OAB/PR 74.074, Jarbas Castilhos Silva - OAB:OAB/PR 64.833, 

Paulo Victor Krutsch Soletti - OAB:OAB/PR 58.676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 74.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88766 Nr: 1096-04.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Guerreiro Molina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fl. 165, vez que a busca efetuada via Renajud restou 

infrutífera, conforme extrato juntado à fl. 163.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 42104 Nr: 2881-40.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Décio José Tessaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Hiroschi Mochizuchi, Corinda Seiko 

Mochizuki

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio José Tessaro - OAB:3162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 556.

ENCAMINHEM-SE os autos AO ARQUIVO PROVISÓRIO, na forma do art. 

921, inciso III, do CPC de 2015, pelo período prescricional, salvo se antes 

de escoado o prazo prescricional a parte exequente indicar patrimônio 

passível de penhora, com a devida anotação no sistema Apolo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 97918 Nr: 561-07.2015.811.0005

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oi S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Creuza Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:8256/MT, Monica Cristina F. Vasconcellos - OAB:13.237-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mizael de Souza - 

OAB:16842/O - MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 Vistos etc.

Certifique a Gestora se nos autos em apenso foram recolhidas 

integralmente as custas processuais referente a todos os autores.

Com a resposta positiva, retifique a capa do processo em apenso, uma 

vez que o mesmo encontra-se como “gratuito”.

Após, voltem os autos conclusos para prolação de sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 29364 Nr: 646-08.2006.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WTM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josemar Carmerino dos 

Santos - OAB:7072/MT, Juliano Higino da Silva Júnior - OAB:4045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Tarcísio 

Almeida da Silva - OAB:4677/MT, Mauricio Aude - OAB:4.667/MT, 

Mikael Aguirre Cavalcanti - OAB:9247, Pedro Sylvio Sano Litvay - 

OAB:7042/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 542.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 105449 Nr: 621-43.2016.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wesley de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mizael de Souza - OAB:16842/O 

- MT, PERSIO OLIVEIRA LANDIM - OAB:12295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/MT 22.165, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 Vistos etc.

 De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença, e determino as 

seguintes providências:

Intime-se a parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 
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efetue o pagamento do valor devido em execução referente aos 

honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 523 do Novo 

Código de Processo Civil e, transcorrido o prazo, querendo, apresente 

impugnação (art. 525, NCPC). Havendo impugnação, vistas ao exequente 

e após, voltem-me os autos conclusos;

Faça-se constar na intimação supra que, não havendo o pagamento no 

prazo fixado, incidirão, sob o montante da condenação multa no 

percentual de 10% (dez por cento), e também verbas honorárias no 

percentual de 10% (dez por cento), específicas desta fase de 

cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do Novo Código de 

Processo Civil;

Não sendo efetivado o pagamento, intime-se o credor para atualizar o 

débito, para o procedimento da penhora ‘on line’ de valores na conta da(s) 

parte(s) executada(s), acrescendo-se ao valor da condenação a multa e 

as verbas honorárias específicas supra fixadas;

Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e avaliação, 

intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente.

Expeça-se em favor da parte credora, se requerido, certidão 

comprobatória do ajuizamento da presente ação para fins de averbação 

junto ao registro de imóveis (CPC/2015, art. 828, caput). Em efetivada a 

averbação, à parte credora deverá informar ao Juízo no prazo de 10 (dez) 

dias (CPC/2015 art. 828, §1º).

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 25190 Nr: 2825-80.2004.811.0005

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural Ouro Verde - SICREDI 

OURO VERDE,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wigno Machado Parreira, Itacy Alves Parreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:7.133/MT, Sandra Elise H. B. Alves - OAB:4679/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlinhos Batista Teles - 

OAB:6656, Jesuíno Sansão Corrêa da Costa - OAB:4.197, José 

Moreno Sanches Junior - OAB:4759

 Vistos etc.

Certifique a Gestora se o patrono da parte requerida Itacy Alves Parreira 

foi intimado para especificar as provas que pretendia produzir.

Caso a resposta seja positiva, certifique se decorreu o seu prazo para 

especificação de provas.

Após, voltem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 94782 Nr: 2283-13.2014.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Plinio Anolar Sallet Weiler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 199.

Prossiga com o feito executivo, cumprindo as determinações contantes 

nos autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 109194 Nr: 2178-65.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Italo Lopes Reginaldo, Italo Lopes Reginaldo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Vistos etc.

Nos termos do art. 5º da Resolução nº 90/2017-CSDP, defiro o pedido do 

curador especial.

Proceda-se com a tentativa de citação da parte demandada nos 

endereços, assinalados nos itens 2 e 5 do petitório de fls. 142/143.

E, restando infrutíferas as novas tentativas para citação da parte 

requerida, intime-se a curadora especial para apresentar a peça de 

defesa da parte demandada.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 104678 Nr: 445-64.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iracy Espirito Santo Arruda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Casa Nova Construções -Valdeci Antonio de 

Andrade -ME, HFC Construtora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Eduardo de Siqueira 

Paese - OAB:16328/MT, Vanessa Pivatto - OAB:9545-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Dorival de Mattos - 

OAB:13477-A/MT

 Intimo os Requeridos da r. decisão de fls. 167/169, ao final transcrita: 

(...........) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e 

DETERMINO que os requeridos sanem a irregularidade no imóvel, iniciando 

os trabalhos no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária, que fixo 

em R$ 1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento. Informando 

nos autos todos os atos praticados de 15 em 15 dias.Designo audiência 

de conciliação e mediação para o dia 24 de outubro de 2018, às 

14h:30minutos.Encaminhem-se os autos ao Núcleo de Conciliação e 

Mediação, para realização do ato, nos termos do artigo 334 e seguintes do 

Novo Código de Processo Civil.Alcançada a composição entre os 

litigantes, conclusos para homologação.Caso não alcançada a 

composição em audiência, a parte demandada deverá sair da audiência, 

citada para, querendo, e no prazo legal, apresentar resposta, devendo 

constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo 

Código de Processo Civil.Em manifestando-se os litigantes, expressamente 

o desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, inciso I, NCPC), 

não haverá a realização da audiência, e nesse caso, a parte demandada 

deverá, no prazo legal, apresentar resposta, devendo, ainda, constar no 

mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo Código de 

Processo Civil.Aportando a resposta, à impugnação em 10 (dez) dias ou, 

se transcorrido ‘in albis’ o prazo, certifique-se.Sem prejuízo do exposto, 

intime-se as partes para que especifiquem, com precisão, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem 

produzir, em audiência de instrução e julgamento.Após, voltem-me os 

autos conclusos, para que o processo seja saneado, momento em que 

serão fixados os pontos controvertidos e designada audiência de 

instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento antecipado 

da lide.Citem-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 100966 Nr: 1913-97.2015.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Daniel de Souza MEI, “CDI Transportes 

Escolar”, Carlos Daniel de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034828/9/2018 Página 123 de 849



OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT

 Vistos etc.

Especifiquem as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, as provas 

que efetivamente pretendem produzir, em audiência de instrução e 

julgamento.

Após, voltem-me os autos conclusos, para que o processo seja saneado, 

momento em que serão fixados os pontos controvertidos e designada 

audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide.

Sem prejuízo do exposto, manifestem-se os litigantes interesses em 

conciliarem.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 21406 Nr: 447-54.2004.811.0005

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM - Exportadora e Importadora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gobre Locação de Munk e Guindaste S/C Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504/MT, Vasco Ribeiro Gonçalves de Medeiros - OAB:3.665-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Esmênia Gonçalves da 

Costa - OAB:SP/133.583, Rodrigo Olavo C.M. Santos - 

OAB:163474-SP

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de levantamento dos valores depositados a título de 

caução em favor da parte autora.

Antes, determino que expeça-se o ofício à conta única do TJMT, para que 

proceda com a vinculação dos valores depositados no presente feito no 

SISCONDJ, para posterior expedição de alvará.

Após, voltem-me os autos conclusos, para expedição do alvará judicial em 

conta indicada à fl. 131.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90436 Nr: 2736-42.2013.811.0005

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arine Maria de Souza Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Companhia de Seguros 

Aliança do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gustavo Albernaz 

Rondon - OAB:MT 9159, Galiana Campos Castro - OAB:8858/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milena Piragine - 

OAB:17.210-A MT, Rafael Sganzerla Durand - OAB:12.208-A

 Vistos etc.

Após as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 97017 Nr: 124-63.2015.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aloísio Xavier Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Tereza Basílio - 

OAB:74.802, Diogo Soares Venancio Vianna - OAB:OAB/RJ 122.344, 

Eladio Miranda Lima - OAB:86235/RJ, Elen Marques Souto - 

OAB:OAB 73.109, Thais Fatima dos Santos Camargo - OAB:OAB/MT 

74.24-B

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito, por sentença sem resolução de 

mérito, o que faço com fundamento no art. 485, inciso VI, do Novo Código 

de Processo Civil.Condeno o requerente ao pagamento de custas, 

despesas e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da 

causa, com fulcro no § 2°, do art. 85, do NCPC.Observadas as 

formalidades legais, arquive-se.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 111304 Nr: 3353-94.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosiane Allevato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Betania Patricia de Salles - 

OAB:10.265, Dejair Roberto Liu Junior - OAB:10777/O, João Clóvis 

Antoniacomi - OAB:3407-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 Em relação a prova requerida pela parte requerente, neste momento 

processual, entendo absolutamente imprescindível a realização de prova 

documental, para verificar a assinatura de documento que autorizou a 

alienação do veículo.Dessa forma, intime-se a parte requerida para 

colacionar aos autos cópias de contratos e cédulas assinados pela 

requerente que autorizaram a alienação do bem discutido, no prazo de 15 

dias. As preliminares apresentadas pela requerida serão analisadas 

quando da prolação de sentença.Intime-se. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88196 Nr: 486-36.2013.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arine Maria de Souza Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Companhia de Seguros 

Aliança do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gustavo Albernaz 

Rondon - OAB:MT 9159, Galiana Campos Castro - OAB:8858/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milena Piragine - 

OAB:17.210-A MT, Rafael Sganzerla Durand - OAB:12.208-A

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Cobrança c/c Indenização Por Danos Morais ajuizada 

por ARINE MARIA DE SOUZA NEVES em desfavor do BANCO DO BRASIL 

S/A e COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 480/481, as partes informam que transigiram, 

pugnando pela homologação e extinção do feito.

A Companhia de Seguros Aliança do Brasil informa o cumprimento do 

acordo (fls. 487).

É o necessário relato.

DECIDO.

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e regulares 

efeitos, o acordo entabulado entre as partes litigantes, cujas cláusulas e 

condições encontram-se estampadas em postulado de fls. 480/481 e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o feito por sentença com resolução de 

mérito, e o faço com fundamento no art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do Novo 

Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme pactuados.

Homologo a desistência do prazo recursal.

Intimem-se as partes por meio de seu procurador.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 110073 Nr: 2635-97.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAPD, Danielle Cristina Alves Araujo Dalchiavon, 

Adalberto Hilario Pasqualetto Dalchiavon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Rondonópolis - Cooperativa de 

Serviços Médicos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lincon Barella - OAB:19267/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clicia Lupinett Fernandes - 

OAB:MT 21899-0, PAULO SERGIO CIRILO - OAB:5448/B
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 Vistos etc.

Intime-se a parte requerida a se manifestar acerca da petição e 

documentos de fls. 302/307, no prazo de 15 dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90752 Nr: 3011-88.2013.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arine Maria de Souza Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Salvador Neves Neto, Banco do 

Brasil S/A, Companhia de Seguros Aliança do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gustavo Albernaz 

Rondon - OAB:MT 9159, Galiana Campos Castro - OAB:8858/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Galiana Campos Castro - 

OAB:8858/MT, Milena Piragine - OAB:17.210-A MT, Rafael Sganzerla 

Durand - OAB:12.208-A

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar 

andamento ao feito, sob pena de se considerar quitada a dívida e 

consequente extinção.

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos conclusos 

para extinção.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 5226 Nr: 440-43.1996.811.0005

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

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

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Edgar Biolchi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS MENGARDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edgar Biolchi - OAB:3.536-B, 

Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Intimo o credor para apresentar a planilha atualizada do débito, no prazo 

de 05(cinco) dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 5205 Nr: 293-17.1996.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS MENGARDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono da parte credora, para recolher junto a este Juizo as 

taxas Judiciais e custas de preparo da Carta Precatória para a Comarca 

de VÁRZEA GRANDE-MT, com a finalidade de INTIMAÇÃO DO 

EXECUTADO, no prazo de 05(cinco) dias.

2ª Vara Cível

Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1000198-95.2018.8.11.0005.

ESPÉCIE: REVISIONAL DE ALIMENTOS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA

 PARTE REQUERENTE: WILSON AUGUSTO DE MORAIS

 PARTE REQUERIDA: HELOISE HELENA AMARAL DE MORAIS, SUZANA 

AMARAL DE LARA

INTIMANDO(A, S): HELOISE HELENA AMARAL DE MORAIS, SUZANA 

AMARAL DE LARA

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

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

seguir transcrita. SENTENÇA: Vistos, etc. Trata-se de ação revisional de 

alimentos com pedido de antecipação de tutela proposta por WILSON 

AUGUSTO DE MORAIS em face de H. H. A.M., representada por sua 

genitora SUZANA AMARAL DE LARA, todos já qualificados nos autos. (..) 

Recebida a peça de ingresso, o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela foi indeferido e o feito foi encaminhado ao CEJUSC para fins de 

mediação entre as partes. Durante a audiência, as partes, sabiamente, 

transigiram para pôr fim à demanda, conforme termo de acordo de Id n. 

13276576. O representante do Ministério Público manifestou-se pela 

homologação do acordo (Id n. 13364512). Em seguida vieram- me os autos 

conclusos. Breve relato. Decido. Conforme preceitua o atual Código Civil, 

em seu artigo 840 e seguintes, uma das formas de extinção da obrigação 

consiste na transação, entendida como estabelecimento de concessões 

mútuas com vistas à extinção do litígio ou da obrigação. (....) Ante o 

exposto, com fulcro no artigo 487, inciso III, "b" do Novo Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA o termo de acordo firmado 

pelas partes (Id n. 13276576) para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos.Condeno as partes ao pagamento das custas processuais (art. 90, 

§ 2º, NCPC), cuja cobrança ficará sob condição suspensiva de 

exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do NCPC.Preclusa a via recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as baixas 

necessárias e cautelas de estilo.Ciência ao Ministério Público.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Diamantino/MT, 28 de junho de 2018.(A) 

RAUL LARA LEITE - Juiz de Direito. Eu, Heloisa Siqueira, digitei. Diamantino, 

27 de setembro de 2018. (A) Patricia Ferreira Vargas - Gestor(a) 

Judiciário(a) - Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 104089 Nr: 138-13.2016.811.0005

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adair José Alves Moreira, Manoel Carlos 

Avallone Junior, Município de Alto Paraguai-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Simone Santos 

Rocha Faria - OAB:4198, LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR - 

OAB:9.415, Riusdelar Lopes Pereira - OAB:12652/MT

 DESPACHO

Vistos, etc.

Consta alerta no Sistema Apolo apontando a existência de petição 

pendente de juntada.

 Assim, devolvo os autos à Secretaria Judicial para a juntada dos 

documentos pendentes.

Após, volte-me concluso para apreciação.

Às providências.

Diamantino/MT, 03 de setembro de 2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 83409 Nr: 2364-64.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Umbelino Alves Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Carvalho Santana - 

OAB:7066/MT

 DESPACHO

Vistos, etc.

Consta alerta no Sistema Apolo apontando a existência de petição 

pendente de juntada.

 Assim, devolvo os autos à Secretaria Judicial para a juntada dos 

documentos pendentes.

Após, volte-me concluso para apreciação.
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Às providências.

Diamantino/MT, 03 de setembro de 2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 35380 Nr: 227-17.2008.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Brígida de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Blairo Borges Maggi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Geral do 

Estado - OAB:

 DESPACHO

Vistos, etc.

Consta alerta no Sistema Apolo apontando a existência de petição 

pendente de juntada.

 Assim, devolvo os autos à Secretaria Judicial para a juntada dos 

documentos pendentes.

Após, volte-me concluso para apreciação.

Às providências.

Diamantino/MT, 03 de setembro de 2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 38808 Nr: 3653-37.2008.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Máximo de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Candido Parreira Duarte Neto - 

OAB:86374, Marcos Eduardo da Silveira Leite - OAB:137269/SP, 

Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP, Patricia Mariano da Silva - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabela de Deus Moura - 

Procuradora do INSS - OAB:Mat. 1662176

 Código n. 38808

DESPACHO

Vistos etc.

Considerando a morte da parte autora, conforme atestado de óbito 

apresentado na fl. 131, intime-se o advogado para regularizar o polo ativo 

da demanda, no prazo de 30 (trinta dias), sob pena de extinção do 

processo sem resolução do mérito.

Intimem-se.

Às providências.

Diamantino/MT, 13 de setembro de 2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 114535 Nr: 554-44.2017.811.0005

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo de Moura Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Carlos Pereira - 

OAB:11810-MT

 Autos n. 554-44.2017.811.0005

Código n. 114535

DECISÃO

Vistos etc.

Trata-se de processo de execução de pena definitiva da reeducando 

Eduardo de Moura Barbosa.

É o relatório. Decido

 Em análise ao presente feito, verifico que consta nos autos a informação 

de que o reeducando reside na Comarca de Cuiabá/MT (fls. 135).

Considerando que o reeducando reside no município de Cuiabá, com as 

disposições do art. 65, 66 e 106 da Lei 7.210/84, constato que a 

competência deste Juízo deve ser declinada a Comarca de Cuiabá/MT.

Assim, determino a remessa da presente execução penal à Comarca de 

Cuiabá/MT, com as cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário, COM URGÊNCIA.

 Às providências.

 Diamantino/MT, 14 de setembro de 2018.

 RAUL LARA LEITE

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 129801 Nr: 2758-27.2018.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gellian Patricio Pinho Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Silveira Guimarães 

Júnior - OAB:OAB/MT 15.694, Thelma Aparecida Garcia Guimarães 

- OAB:3402-B

 Código n. 129801

DESPACHO

Vistos, etc.

Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a Carta 

Precatória, conforme requerido.

 Fica designado para cumprimento do ato deprecado o dia 15 de janeiro de 

2019, às 14h00min.

Oficie-se o Juízo Deprecante solicitando cópia da resposta à acusação.

Cumpra-se na forma ordenada.

 Expeça-se o necessário.

Diamantino/MT, 10 de setembro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 126720 Nr: 1540-61.2018.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santelmo Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ranmar Santyago Alves 

Amorim Santos - OAB:OAB/MT 21.910/O

 Código n. 126720

DESPACHO

Vistos, etc.

Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a Carta 

Precatória, conforme requerido.

 Considerando que a testemunha Sr. Ivan Sabino Correia encontra-se 

lotado na Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil desta Comarca, 

conforme informações de fl. 23, designo para cumprimento do ato 

deprecado o dia 21 de fevereiro de 2019, às 14h30min.

Comunique-se o Juízo Deprecante para as providências de estilo.

 Cumpra-se na forma ordenada.

 Expeça-se o necessário.

Diamantino/MT, 05 de setembro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 102753 Nr: 2838-93.2015.811.0005

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juviano Lincoln, Erival Capistrano de Oliveira, 

Ronaldo Maciel, Sandra Berenice Wagner, Roberto Casetta Ferreira, 

Orlando Dias da Cruz, Milton Mateus Criveletto, Sindicato Rural de 

Diamantino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Eduardo Capistrano de Oliveira - OAB:11569

 DESPACHO

Vistos, etc.

Consta alerta no Sistema Apolo apontando a existência de petição 

pendente de juntada.

 Assim, devolvo os autos à Secretaria Judicial para a juntada dos 

documentos pendentes.

Após, volte-me concluso para apreciação.

Às providências.

Diamantino/MT, 03 de setembro de 2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 37951 Nr: 2764-83.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edinalte Jose de Arruda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabela de Deus Moura - 

Procuradora do INSS - OAB:Mat. 1662176, Wládia C.de Maracaba 

Calheiros de Lima - OAB:1585151

 DESPACHO

Vistos, etc.

Consta alerta no Sistema Apolo apontando a existência de petição 

pendente de juntada.

 Assim, devolvo os autos à Secretaria Judicial para a juntada dos 

documentos pendentes.

Após, volte-me concluso para apreciação.

Às providências.

Diamantino/MT, 03 de setembro de 2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 98187 Nr: 689-27.2015.811.0005

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Agripino da Silva, Jair de Almeida e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Paraguai-MT, Presidente da 

Aprusa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Réury Carolline de Almeida e 

Silva - OAB:, Réury Carolline de Almeida e Silva - OAB:12475/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Riusdelar Lopes Pereira - 

OAB:12652/MT

 DESPACHO

Vistos, etc.

Consta alerta no Sistema Apolo apontando a existência de petição 

pendente de juntada.

 Assim, devolvo os autos à Secretaria Judicial para a juntada dos 

documentos pendentes.

Após, volte-me concluso para apreciação.

Às providências.

Diamantino/MT, 03 de setembro de 2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 128641 Nr: 2358-13.2018.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Bispo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Barbara Garbugio Belasque 

Timidati - OAB:21317/O, Leandro Parma Timidati - OAB:21.318, 

Mauro Luís Timidati - OAB:13.528/MT

 Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO 

PREVENTIVA de LUCIANO BISPO DOS SANTOS e mantenho a decisão 

anterior pelos próprios fundamentos.II- DA AUDIÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTOA atenta leitura dos autos demonstra nessa 

fase inicial a ausência de convicção que permitam absolver sumariamente 

o(s) réu(s) (artigo 397, do Código de Processo Penal-CPP).Designo o dia 

23 de outubro de 2018, às 17h15min, para audiência de instrução e 

julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) acusado(a)(s), o(a)(s) seu(sua)(s) 

defensor(a)(es), o Ministério Público, o(a)(s) ofendido(a)(s) e as 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa.Na audiência de 

instrução e julgamento proceder-se-á à tomada de declarações do(a)(s) 

ofendido(a)(s), à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e 

pela defesa, nesta ordem, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às 

acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, se o caso, 

interrogando-se, por fim, o(a)(s) acusado(a) (artigo 411 do CPP).Advirtam 

as testemunhas que a ausência ensejará na condução coercitiva, 

mediante requisição à autoridade policial ou oficial de justiça, que poderá 

solicitar o auxílio de força pública, além da multa prevista no artigo 458 e 

§2º do artigo 436 do CPP, no valor de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, 

sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência e 

condenação ao pagamento das custas da diligência (artigo 219, 

CPP).Intimem-se. Cumpra-se. Expeça(m)-se o necessário, inclusive carta 

precatória, com prazo de 30 (trinta) dias, visando a(s) oitiva(s) da(s) 

testemunha(s) que residem fora da Comarca pelo Juízo deprecado, 

intimando-se as partes de seu envio.Ciência ao MPE e ao advogado 

constituído.Cumpra-se, expedindo o necessário.Diamantino/MT, 21 de 

setembro de 2018. RAUL LARA LEITEJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 128167 Nr: 2171-05.2018.811.0005

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Francisco de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON MARCOS NUNES 

PEREIRA - OAB:15481

 Autos n. 2171-05.2008.811.0005

Código n. 128167

DECISÃO

Vistos etc.

Trata-se de processo de execução de pena do reeducando LUCIANO 

FRANCISCO DE PAULA.

 Da análise dos autos, constato que não há insurgência em relação aos 

cálculos de fl. 50, conforme se verifica às fls. 56 e 57.

 Assim, HOMOLOGO o cálculo de fl. 50.

Determino que seja dada vista as partes a cada 06 meses para que se 

manifestem sobre as planilhas de remição apresentadas aos autos e 

após, conclusos para homologação e inclusão no cálculo.

Aguarde-se o cumprimento da pena.

 Havendo proximidade para progressão de regime (30 dias antes), 

proceda com a realização do cálculo da pena e encaminhem-se os autos 

às partes para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Caso haja o cometimento de falta grave, encaminhem os autos ao 

Ministério Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Dê-se vistas ao MPE e defesa acerca do teor da presente decisão.

Encaminhem-se duas cópias do cálculo ao diretor do estabelecimento 

prisional onde se encontra o reeducando, uma delas deverá ser entregue 

ao sentenciado, servindo como atestado de pena a cumprir, e a outra 

arquivada em seu prontuário.

Às providências.

 Diamantino/MT, 24 de setembro de 2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 123310 Nr: 126-28.2018.811.0005

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Fernandes Sampaio
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Código n. 123310

DECISÃO

Vistos, etc.

I- Expeça-se ofício a SEJUDH requisitando atestado de vaga;

II-Expeça-se ofício ao Juízo competente da Comarca de Arenápolis/MT, 

solicitando anuência para transferência do recuperando Alessandro 

Fernandes Sampaio.

III- Instruam-se os ofícios com cópia dos documentos acostados às fls. 

192/195; e

IV- Dê-se ciência ao MPE e à DPE.

 Diamantino/MT, 25 de setembro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 94253 Nr: 1971-37.2014.811.0005

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hebert Silva Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Código n. 94253

DESPACHO

Vistos etc.

Cumpra-se a decisão anterior.

 Às providências.

 Diamantino/MT, 10 de setembro de 2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 123804 Nr: 333-27.2018.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Souza Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT, Ruth Aiardes - OAB:OAB/MT nº 15463

 Código n. 123804

DESPACHO

Vistos etc.

 Acolho pedido ministerial de fl. 227, intime-se o acusado para, no prazo 

de 10 (dez) dias, informar o nome de seu patrono.

 Sem prejuízo da deliberação acima descrita, intime-se o advogado Marcos 

Wagner Santana para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar procuração 

no presente feito.

 Cumpra-se.

Diamantino/MT, 25 de setembro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 129152 Nr: 2534-89.2018.811.0005

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olair Torres Delgado, Suellen Eduarda Mariano 

da Silva Brandalise

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:OAB/MT 18182/A

 Autos n. 2534-89.2018.811.0005

Código n. 129152

DESPACHO

Vistos etc.

Cumpra-se integralmente a decisão de fl. 84.

Às providências.

 Diamantino/MT, 26 de setembro de 2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 93254 Nr: 1426-64.2014.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OdSeS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS Nº 1426-64.2014.811.0005 - CÓDIGO 93254

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

RÉU(S): Otoniel da Silva e Souza

INTIMANDO: DENUNCIADO: OTONIEL DA SILVA E SOUZA, Cpf: 

82505730130, Rg: 13.296.543-9 SSP PR Filiação: Henrique do Carmo de 

Souza e Lurdes da Silva de Souza, data de nascimento: 02/11/1976, 

brasileiro(a), natural de Mineiros-GO, solteiro(a), locutor de rádio/musico, 

Endereço: Atualmente em Lugar Incerto e Não Sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, acima qualificado, PARA QUE 

FIQUE CIENTE do inteiro teor da SENTENÇA CONDENATÓRIA, DE FLS. 

122/124, transcrita em resumo:

 SENTENÇA DE FLS. 122/124: - Dispositivo: Posto isso, julgo procedente a 

denúncia, o que faço para condenar Otoniel da Silva e Souza (convivente, 

locutor, nascido aos dias 02/11/1976, natural de Mineiros/GO, portador da 

cédula de identidade RG. 132965439 SSP/PR e do CPF: 825.057.301-30, 

filho de Henrique do Carmo de Souza e Lourdes da Silva e Souza, 

residente e domiciliado na Rua 18, ao lado do “OBA OBA”, Diamantino/MT) 

como incurso no artigo 129, § 9º, do Código Penal (vítima Alessandra 

Bilibio de Moraes) e artigo 21, caput, do Decreto Lei n. 3.688/1941 (vítima 

Pedro Henrique). - Aplicação da pena: Atento aos princípios 

constitucionais e as diretrizes do artigo 59 do Código Penal passo a 

dosimetria da pena. -- Primeira fase: A culpabilidade é um juízo de 

reprovabilidade da conduta. A culpabilidade se dá em sentido estrito 

quando da prática do crime, por ser elemento do conceito tripartido. Em um 

segundo momento a culpabilidade é vista no sentido lato, ou seja, na 

aplicação da pena, avaliando a censurabilidade do ato. No caso resta 

ausente elemento apto a influenciar na pena-base. No que se refere aos 

antecedentes observo a inexistência de sentença judicial transitada em 

julgado que não sirva para forjar a reincidência. A conduta social deve ser 

entendida como os dados relativos ao comportamento social do acusado, 

que poderão ou não ter influenciado na prática da infração penal, e que no 

presente caso não há elementos para analisá-lo. A personalidade do 

agente é relacionada ao modo e o meio em que o acusado teria crescido e 

sido criado, seus valores e temperamento que de alguma forma poderiam 

influenciar na prática do crime e, mais uma vez, não há elementos nos 

autos para realizar essa análise. Os motivos do crime são as razões que 

levaram o agente ao cometimento do delito. Nas lições de Pedro Vergara 

“os motivos determinantes da ação constituem toda a soma dos fatores 

que integram a personalidade humana e são suscitados por uma 

representação cuja idoneidade tem o poder de fazer convergir, para uma 

só direção dinâmica, todas as nossas forças psíquicas” . Inexiste motivo 

capaz de influenciar na pena-base. As circunstâncias não são 

desfavoráveis. O fato praticado não causou conseqüências . No que se 

refere ao comportamento das vítimas devo salientar que elas não 

contribuíram para o crime. Analisadas referidas circunstâncias judiciais 

reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção dos 

crimes a fixação da pena-base em: - artigo 129, § 9º, do Código Penal: 03 

meses de detenção; - artigo 21, caput, do Decreto-lei n. 3.688/41: 15 dias 

de prisão simples. Na segunda fase de aplicação da pena (circunstâncias 

legais) verifico a incidência da agravante de abuso de autoridade no 
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âmbito doméstico contra a vítima Pedro Henrique (artigo 61, inciso II, ‘f’, do 

Código Penal), de forma que agravo a pena em 7 dias de prisão simples. 

Incide a atenuante de confissão (artigo 65, inciso III, ‘d’, do Código Penal), o 

que enseja a atenuação da pena em 05 dias de prisão simples. Em relação 

ao crime praticado contra a vítima Alessandra Bilibio de Moraes constato 

que a pena foi fixado no mínimo legal, não sendo possível a atenuação, 

conforme súmula n. 231/STJ. -- Terceira fase: Não existem causas de 

aumento ou de diminuição de pena. Posto isso, torno as penas, em 

definitivo, em: - artigo 129, § 9º, do Código Penal: 03 meses de detenção; - 

artigo 21, caput, do Decreto-lei n. 3.688/41: 17 dias de prisão simples. - 

Regime de cumprimento: Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea c, do Código 

Penal, determino o aberto como regime inicial de cumprimento da pena. - 

Substituição de pena: O acusado não merece a substituição de pena ante 

a previsão do artigo 44, inciso I, do Código Penal. - Disposições finais: Em 

decorrência dos escassos recursos financeiros deixo de condenar o 

acusado ao pagamento das custas e despesas processuais. Transitada 

esta sentença em julgado, expeça-se guia definitiva de execução de pena 

e, em seguida, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral/MT, Delegacia de 

Polícia de Diamantino/MT, ao Instituto de Identificação deste Estado e ao 

Instituto de Identificação Cível e Criminal Nacional. P. R. I. C. Diamantino/MT, 

17 de abril de 2017. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito.

 DECISÃO/DESPACHO: Vistos etc. Acolho o pedido ministerial de fl. 152, 

intime-se o acusado Otoniel da Silva Souza por edital, nos termos do artigo 

392 do Código de Processo Penal. Cumpra-se. Diamantino/MT, 15 de 

agosto de 2018. RAUL LARA LEITE -Juiz de Direito.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

Diamantino - MT, 27 de agosto de 2018.

Evanilda M de Almeida Alessio

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 130136 Nr: 2906-38.2018.811.0005

 AÇÃO: Liberdade Provisória (art. 270 do CPPM)->MATÉRIA CRIMINAL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: OTD

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Alves da Fonseca 

Corrêa - OAB:171.372, Lucas Gonzaga Corrêa - OAB:150.824, Thiago 

Gonzaga Correa - OAB:120551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA 

apresentado pelo indiciado OLAIR TORRES DELGADO, mantendo-se a 

decisão que decretou a prisão preventiva pelos próprios 

fundamentos.Cientifique-se o Ministério Público e aos advogados 

constituídos. Intimem-se. Às providências. Diamantino/MT, 26 de setembro 

de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 84097 Nr: 3255-85.2011.811.0005

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Felipe Pereira de Pinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Diamantino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Del Isola Ramos 

Frantz - OAB:10.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 Intimo o patrono do Autor para ciência do retorno dos autos do Egrégio 

Tribunal de Justiça

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 18913 Nr: 487-07.2002.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ruiz Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Scorpioni Gonçalves 

- OAB:7636-MT

 Autos n. 487-07.2002.811.0005

Código n. 18913

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor de 

José Ruiz Gonçalves.

Compulsando os autos, verifica-se que o denunciado foi beneficiado com 

a suspensão condicional do processo, contudo, não cumpriu integralmente 

com as condições estabelecidas.

Com vista dos autos, a representante do Ministério Público manifestou pela 

extinção punibilidade de José Ruiz Gonçalves, em razão da expiração do 

prazo de 02 (dois) anos, sem que houvesse a revogação do sursis 

processual (fl. 194).

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Conforme estabelece o art. 89, §5º, da Lei 9.099/95:

“Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a 

um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a 

denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro 

anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha 

sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que 

autorizariam a suspensão condicional da pena. (...)

§ 5º Expirado o prazo sem revogação, o Juiz declarará extinta a 

punibilidade.”

Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do reeducando JOSÉ RUIZ GONÇALVES, com fulcro no 

artigo 89, §5º, da Lei 9,099/95, sendo o arquivamento dos autos a medida 

que se impõe.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos com as cautelas de 

estilo.

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

Diamantino/MT, 17 de setembro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 38097 Nr: 2921-56.2008.811.0005

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flavin Nathielly Santana Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Omércio Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucilo dos Santos Júnior - 

OAB:MT/12.359

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Volpato França - 

OAB:14.172

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

JUSTIÇA GRATUITA

PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

AUTOS N.º 2921-56.2008.811.0005 - CÓDIGO 38097

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Flavin Nathielly Santana Ferreira

PARTE RÉQUERIDA: Omércio Ferreira

INTIMANDO: EXEQUENTE: FLAVIN NATHIELLY SANTANA FERREIRA 

Filiação: Omércio Ferreira e Celia Lima Santana, data de nascimento: 

08/07/1993, brasileiro(a), natural de Diamantino-MT,

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para, EM 05 DIAS, manifestar 

interesse na continuidade da execução, sob pena de extinção pela perda 

superveniente do interesse de agir.

 DECISÃO/DESPACHO: Autos n. 2921-56.2008.811.0005. I- Dê-se vista ao 

exequente para, em 05 dias, manifestar interesse na continuidade da 

execução, sob pena de extinção pela perda superveniente do interesse 

de agir. Diamantino/MT, 14 de março de 2018. Gerardo Humberto Alves 

Silva Junior Juiz de Direito. E, para que chegue ao conhecimento de todos 

e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, Marildes Guia de Oliveira digitei. Diamantino - MT, 26 de setembro de 

2018. (A) Patrícia Ferreira Vargas- Gestor(a) Judiciário(a) - Autorizado(a) 

pelo Provimento n° 56/2007-CGJ
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 108054 Nr: 1629-55.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Fernando Aldaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Autos n. 1629-55.2016.811.0005

Código n. 108054

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor de 

Luiz Fernando Aldaia.

À fl. 391, aportou-se aos autos a certidão de óbito do reeducando.

Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou-se pela extinção da 

punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso I, do Código Penal.

 Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

O Ministério Público pugnou pela extinção da punibilidade do acusado, vez 

que, comprovado nos autos o óbito.

Conforme preceitua o Código Penal em seu art. 107, inciso I, a morte é 

causa de extinção da punibilidade.

Simultaneamente, o Código de Processo Penal estabelece:

 “Art. 62. No caso de morte do acusado, o Juiz somente à vista da certidão 

de óbito, e depois de ouvido o Ministério Público, declarará extinta a 

punibilidade.”

Nesse sentido, vejamos:

“Comprovada, através de certidão de óbito, a morte do agente, declara-se 

extinta a punibilidade, de acordo com os comandos normativos previstos 

no artigo 107, inciso I, do Código Penal e artigos 61 e 62 do Código de 

Processo Penal. APELAÇÃO PREJUDICADA. EXTINTA A 

PUNIBILIDADE.'”(TJGO – 2º CÂMARA CRIMINAL – APELAÇÃO CRIMINAL 

Nº 85035-78.1993.8.09.0152 - REL. DR(A). CARLOS ROBERTO FAVARO - 

COMARCA DE URUAÇU - DJ 687 de 25.10.2010).

Compulsando os autos, verifica-se que o documento juntado é idôneo e 

hábil para o fim a que se destina de forma que não restam dúvidas quanto 

ao óbito do acusado, sendo o arquivamento dos autos à medida que se 

impõe, diante de causa extintiva de punibilidade.

Diante do exposto, ante o óbito do agente, com fulcro no artigo 107, inciso 

I, do Código Penal e em consonância com o parecer Ministerial, JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado LUIZ FERNANDO ALDAIA.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos com as cautelas de 

estilo.

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

Diamantino/MT, 24 de setembro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 121130 Nr: 3720-84.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo José de Souza, Alice Lisandra dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Autos n. 3720-84.2017.811.0005

Código n. 121130

DECISÃO

Vistos, etc.

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor de 

Raimundo José de Souza.

À fl. 200, aportou-se aos autos a certidão de óbito do acusado.

Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou-se pela extinção da 

punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso I, do Código Penal.

 Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

O Ministério Público pugnou pela extinção da punibilidade do acusado, vez 

que, comprovado nos autos o óbito.

Conforme preceitua o Código Penal em seu art. 107, inciso I, a morte é 

causa de extinção da punibilidade.

Simultaneamente, o Código de Processo Penal estabelece:

 “Art. 62. No caso de morte do acusado, o Juiz somente à vista da certidão 

de óbito, e depois de ouvido o Ministério Público, declarará extinta a 

punibilidade.”

Nesse sentido, vejamos:

“Comprovada, através de certidão de óbito, a morte do agente, declara-se 

extinta a punibilidade, de acordo com os comandos normativos previstos 

no artigo 107, inciso I, do Código Penal e artigos 61 e 62 do Código de 

Processo Penal. APELAÇÃO PREJUDICADA. EXTINTA A 

PUNIBILIDADE.'”(TJGO – 2º CÂMARA CRIMINAL – APELAÇÃO CRIMINAL 

Nº 85035-78.1993.8.09.0152 - REL. DR(A). CARLOS ROBERTO FAVARO - 

COMARCA DE URUAÇU - DJ 687 de 25.10.2010).

Compulsando os autos, verifica-se que o documento juntado é idôneo e 

hábil para o fim a que se destina de forma que não restam dúvidas quanto 

ao óbito do acusado, sendo o arquivamento dos autos à medida que se 

impõe, diante de causa extintiva de punibilidade.

Diante do exposto, ante o óbito do agente, com fulcro no artigo 107, inciso 

I, do Código Penal e em consonância com o parecer Ministerial, JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado RAIMUNDO JOSÉ DE SOUZA.

Ciência ao Ministério Público.

Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos com as cautelas de 

estilo.

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

Diamantino/MT, 24 de setembro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 114108 Nr: 356-07.2017.811.0005

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Fernando Aldaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Código n. 114108

DESPACHO

Vistos, etc.

Acolho pedido ministerial de fl. 121/121-v, portanto, proceda-se ao 

desentranhamento da peça (protocolo A141819 – pedido de extinção da 

punibilidade) dos autos n. 1692-80.2016.811.0005, código 108197, para 

ser encartado neste feito.

Em seguida, certifique-se o trânsito em julgado e após arquivem-se o 

presente feito.

Às providências.

Diamantino/MT, 24 de setembro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 29022 Nr: 353-38.2006.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Diamantino/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Luiz Griebeler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria do Municipio de 

Diamantino - OAB:, Ramon de Oliveira Martins - OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 353-38.2006.811.0005 - CÓDIGO - 29022

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Município de Diamantino/MT
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PARTE REQUERIDA: Mário Luiz Griebeler

INTIMANDO (A, S): Executados(as): Mário Luiz Griebeler, Cpf: 

48948209949, RG: 17/R-01593650 SSP SC Filiação: , brasileiro(a), 

casado(a), agropecuarista, Endereço: Atualmente em Lugar Incerto e Não 

sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 16/04/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 4.074,01

CDA – 1369, 1370, 1371

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

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

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Código n. 29022 - SENTENÇA - Vistos, etc. Trata-se de ação 

de execução fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE DIAMANTINO – ESTADO 

DE MATO GROSSO em face de MARIO LUIZ GRIEBELER, já qualificados 

nos autos. Com a inicial de fl. 02, vieram os documentos de fls. 03/09. O 

exequente, em petição de fl. 193, requereu a extinção do feito, ante a 

quitação do débito. Breve relato. Decido. Diante da manifestação do 

Exequente informando que o Executado adimpliu integralmente o débito, a 

extinção da presente execução é medida que se impõe. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTA por sentença a presente execução fiscal, na forma do 

artigo 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil. Determino a baixa 

em eventuais penhoras ou bloqueios havidos nos autos. Sem custas, ex vi 

artigo 39 da Lei n. 6.830/1980. Preclusa a via recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquive-se com as baixas necessárias e cautelas de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 17 

de julho de 2018. RAUL LARA LEITE, Juiz de Direito

Eu, ___________________, Patrícia Ferreira Vargas, digitei.

 Diamantino - MT, 26 de setembro de 2018.

Patrícia Ferreira Vargas

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado (a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 124526 Nr: 626-94.2018.811.0005

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emannuelley Aline Silva Vieira, Amir Pires 

Brandolf Junior, Douglas Fabiano Lemes Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Carvalho Santana - 

OAB:7066/MT, Julio Silo da Conceição Filho - OAB:18.061-0

 Código n. 124526

DESPACHO

Vistos, etc.

Dê-se vista ao Ministério Público para manifestar quanto ao pedido de fl. 

119.

Cumpra-se.

 Diamantino/MT, 25 de setembro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 91367 Nr: 48-73.2014.811.0005

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GPdS, VCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AHdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Barreto Penteado 

Silvestre - OAB:14894/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Intimo o patrono dos Autores para querendo impugnar a Contestação 

apresentada

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 120137 Nr: 3326-77.2017.811.0005

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristian Rodrigues Dorileo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:15547

 Diante do exposto, com supedâneo no artigo 118 e artigo 120, ambos do 

Código de Processo Penal, DEFIRO o pedido formulado por JOANA MARIA 

DE FRANÇA e determino a imediata restituição do aparelho celular da 

marca G4, Play (Branco e dourado) em favor desta. Por outro lado, 

INDEFIRO, por ora, o pedido de formulado por CRISTIAN RODRIGUES 

DORILEO, conforme preconiza o artigo 63 da Lei 11.343/2006.Expeça-se o 

competente termo de restituição do aparelho celular em favor da 

requerente JOANA MARIA DE FRANÇA.Cientifique-se ao MPE e o 

advogado constituído. Chegando os autos principais em juízo, extraiam-se 

cópias das decisões proferidas nestes autos e juntem-se àqueles. Após, 

arquivem-se estes autos com as cautelas de estilo. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 26 de setembro de 2018.RAUL LARA LEITEJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 91333 Nr: 23-60.2014.811.0005

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFPM, DPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Mantelli Junior - 

OAB:17.540/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono da Autora para manifestar nos autos em 5 dias acerca da 

devolução da Carta Precatória com diligência negativa

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 89127 Nr: 1471-05.2013.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos de Almeida 

Benevides - OAB:8159-A/MT

 Posto isto, atento à ocorrência da prescrição retroativa, com fulcro no art. 

107, inciso IV, do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do 

acusado JOSÉ GOMES, já qualificado nos autos, pela prescrição, com 

fundamento no art. 109, inciso V do Código Penal, e bem por isso, 

JULGANDO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO. Precluso o prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Diamantino/MT, 02 de agosto de 2018.RAUL LARA LEITE Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 129986 Nr: 2840-58.2018.811.0005

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Oliveira Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dayane Juraci de Souza - 

OAB:24514O

 Diante do exposto, homologo o auto de prisão em flagrante e concedo 

liberdade provisória ao indiciado ALESSANDRO DE OLIVEIRA SOUSA, sem 

fiança, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares, 

consoante o artigo 319 do CPP: I – Comparecimento mensal no Fórum da 

Comarca de Diamantino/MT, para justificar suas atividades; II – Proibição 

de ausentar-se da Comarca sem autorização judicial; III – Juntada, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, de comprovante de endereço 

atualizado; IV – Manter o comprovante de residência atualizado, da mesma 

forma o número de telefone para contato;V- Afastamento do lar, domicílio 

ou local de convivência; VI) Proibição de aproximar-se da ofendida, dos 

seus familiares e das testemunhas a distância inferior a 500 (quinhentos) 

metros (artigo 22, inciso III, alínea “a”, da Lei nº. 11.340/2006); VII) 

Proibição de manter contato com a ofendida, de seus familiares e das 

testemunhas por qualquer meio de comunicação; VIII) Proibição de 
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Frequentar o seguinte local: na casa da vítima e do familiares desta, a fim 

de preservar a integridade física e psicológica da ofendida; IX) O 

pagamento de fiança, fixada no valor de R$ 954,00 (novecentos e 

cinquenta e quatro reais). APÓS O PAGAMENTO DA FIANÇA, expeça-se o 

competente ALVARÁ DE SOLTURA, para que o autuado ALESSANDRO 

DE OLIVEIRA SOUSA seja colocado imediatamente em liberdade, SALVO 

se por outro motivo estiver preso. Outrossim, lavre-se o termo de 

compromisso, constando as medidas cautelares acima aplicadas. 

Intime-se a acusada da presente decisão. Cientifique-se o Ministério 

Público, à Autoridade Policial e a advogada constituída.A presente decisão 

serve como mandado de intimação. Cumpra-se COM 

URGÊNCIA.Diamantino/MT, 13 de setembro de 2018. RAUL LARA LEITEJuiz 

de Direito

Edital Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1000096-10.2017.811.0005

ESPÉCIE: ALIMENTOS

PARTE REQUERENTE: M.Y.B.G., REPRESENTADA POR SUA GENITORA 

SRA. MAIQUELE SONARA BEZERRA DA SILVA

PARTE REQUERIDA: GILSON RECHE GALLONETO

INTIMANDO(A, S): GILSON RECHE GALLONETO

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

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

seguir transcrita. SENTENÇA: Vistos, etc. Trata-se de ação de alimentos 

c/c guarda proposta por M.Y.B.G., representada por sua genitora Sra. 

Maiquele Sonara Bezerra da Silva, em face de GILSON RECHE 

GALLONETO, todos devidamente qualificados nos autos.Com a inicial 

vieram-me os documentos anexos. O feito tramita desde o mês janeiro de 

2017 e imprescinde de impulso da parte autora para que lhe dê 

andamento. Compulsando os autos, observo que a parte autora, embora 

devidamente intimada (Id n. 8323775 e 10231140), não compareceu nas 

duas audiências de mediação designadas no CEJUSC, conforme se 

observa nas certidões de Ids. 8786162 e 10871414. Com vista dos autos, 

a DPE permaneceu inerte, conforme certidão de decurso de prazo de Id n. 

11786134. Empós, parecer ministerial favorável à extinção do feito em 

virtude do abandono do processo. (....) Compulsando os autos, conclui-se 

que a parte autora não tem mais interesse na demanda, eis que há mais de 

30 (trinta) dias abandonou o processo, que aguarda providências da sua 

parte, impedindo o bom e regular desenvolvimento do feito. (...) Assim, 

consubstanciado no fato de que cabe a parte interessada promover o 

andamento do processo, providenciando os atos e diligências que lhe 

incumbir, a extinção do feito e o arquivamento dos autos é medida que se 

impõe. Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III do NCPC, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito. Condeno as partes 

ao pagamento das custas processuais, cuja cobrança ficará sob 

condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do 

NCPC. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se com as baixas necessárias e cautelas de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 28 de junho de 2018. 

(A) RAUL LARA LEITE - Juiz de Direito. Eu, Heloisa Siqueira, digitei. 

Diamantino, 27 de setembro de 2018. (A) Patricia Ferreira Vargas – 

Gestora Judiciário

Vara Especializada da Infância e da Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 27264 Nr: 1380-90.2005.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suely Benedita de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Marcio Salatini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Barbosa - OAB:70641/SP, 

PATRÍCIA CRISTINA BARBOSA - OAB:156258, Paulo Segio Felicio - 

OAB:196094 SP

 Vistos, etc.

Intime-se a parte exequente para que informe se realizou a averbação da 

penhora junto as matrículas nº. 41.783, nº. 43.602 e nº. 4.854, fls. 

701/703-v, dos imóveis em nome da parte executada, e requeira o que dê 

direito no prazo de 5 dias.

Cumpra-se.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011298-35.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DALCHIAVON & POTT LTDA - EPP (EXEQUENTE)

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMILIA BATISTA SANTANA (EXECUTADO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo para manifestar no prazo legal, acerca da 

Certidão do Sr. Oficial de Justiça ID 15517937.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010390-12.2011.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON CESAR SABO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

PERSIO OLIVEIRA LANDIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZENILDA CORREIA PINTO (EXECUTADO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo para no prazo legal, manifestar-se acerca 

da Certidão do Sr. Oficial de Justiça ID 15580594.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010460-53.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA (ADVOGADO(A))

DISNEI ROBERTO DE ALENCAR (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ PASCOAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010460-53.2016.8.11.0005. EXEQUENTE: DISNEI ROBERTO DE ALENCAR 

EXECUTADO: JUAREZ PASCOAL Vistos, etc. O pedido para inclusão de 

restrição de transferência pelo RENAJUD foi acolhido, conforme se 

verifica pelo extrato juntado aos autos. Assim, intime-se a parte executada 

para que indique bens passíveis de penhora, no prazo de 05 dias ou 

requeira medida pertinente ao caso. Ainda, intime-se a parte exequente 

para que indique qual o Banco responsável pela alienação dos veículos 

constritos pelo sistema RENAJUD, no prazo de 05 dias. Intime-se. 

Cumpra-se. Diamantino, 27 de setembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001173-20.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL ERNY CHRISTOFOLLI PARISENTI (REQUERENTE)

SAMUEL ERNY CHRISTOFOLLI PARISENTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAMARCA VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

GENERAL MOTORS DO BRASIL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001173-20.2018.8.11.0005. REQUERENTE: SAMUEL ERNY 

CHRISTOFOLLI PARISENTI REQUERIDO: GRAMARCA VEICULOS LTDA, 

GENERAL MOTORS DO BRASIL Vistos, etc. 1. Considerando que, em tese, 

o deferimento da tutela poderia esgotar parte do pedido, além de certa 

forma ser irreversível, como medida de cautela convém aguardar a 
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contestação para melhor análise do pedido de tutela, consignando que a 

eventual demora indevida para sanar o defeito poderá ter reflexo em 

eventual dano moral, no caso de acolhimento do pedido. 2. Designe-se 

audiência de conciliação. 3. Cite-se a parte requerida para os atos desta 

ação a fim de que compareça à audiência de conciliação em data a ser 

designada pela escrivania, consignando que deverá ser assistida por 

advogado e oferecer defesa escrita ou oral até cinco dias após a 

audiência de conciliação, sob pena de presumirem-se verdadeiros os 

fatos articulados na petição inicial. 4. Intime-se a parte requerente para a 

audiência de conciliação a ser designada, consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. 5. Considerando a verossimilhança 

da alegação feita pelo requerente e sua hipossuficiência, DECLARO em 

seu favor invertido o ônus da prova neste feito, o que faço com 

fundamento no artigo 6.º, inciso VIII da Lei Consumerista. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Diamantino, 25 de setembro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010049-49.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos (ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8010049-49.2012.8.11.0005. REQUERENTE: CARLOS ALBERTO VIEIRA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Verifica-se que há disparidade nos 

cálculos apresentados pelas partes quanto ao valor devido a título de 

danos materiais, uma vez que ambas divergem quanto ao período do início 

da contratação do plano OI Velox. A parte exequente realizou seus 

cálculos levando em conta que a data da contratação do referido plano 

entre a requerente e a empresa reclamada se deu em 26/06/2002, de 

forma que contabiliza o referido termo inicial até a data de 19/10/2015, 

enquanto a parte executada computa como termo inicial e final o período 

de janeiro de 2015 a janeiro de 2016, respectivamente. Desta forma, 

considerando a necessidade de se estabelecer um único marco inicial e 

final para a realização dos cálculos; considerando que as partes não 

comprovaram a data da contratação do plano nos autos; e considerando 

que o único documento que faz menção de data de assinatura do plano OI 

Velox, consistente nas telas do sistema interno da ré, indica o dia 

03.03.2010 e o dia 18.09.2013 como possível data de assinatura de 

serviço OI VELOX (id. 3781576 - Pág. 5), determino: I. Que seja utilizado 

nos cálculos de liquidação de ambas as partes o dia 03.03.2010 como 

marco inicial da data de contratação do plano OI VELOX, sendo 

estabelecido esta data e não o dia 18.09.2013 em razão da ação ter sido 

proposta em 2012; bem como seja utilizado o dia 19.10.2015, data 

estabelecida pela própria autora, como marco final do computo dos meses. 

II. Logo, de acordo com tais marcos estabelecidos, conforme a sentença 

exarada, deverá ser multiplicado pelo valor de R$ 67,83, que corresponde 

ao valor mensal que deve ser restituído a parte exequente. III. Registro que 

SOMENTE sobre o cálculo do valor devido a título de danos materiais 

deverá incidir a multa de 10% do artigo 523, § 1º, do CPC. IV. Registro 

ainda que a data da citação, conforme AR constante no id. 3781504, 

ocorreu em 21.03.2012, e a data do proferimento da sentença em 

13.02.2015 (id. 3781571), cuja qual deverá ser utilizada para o cálculo da 

correção monetária, uma vez que quando houve a sentença nos autos 

ainda não havia publicação obrigatória no DJE, mas apenas intimação via 

sistema PROJUDI. V. Por fim, em relação ao cálculo da execução da 

astreinte, cujo valor já foi reduzido para o patamar de R$ 10.000,00, não 

deverá incidir juros e correção monetária, devendo o valor ser pago na 

forma simples. Desta forma: - Intime-se a parte exequente através de seu 

patrono, para que no prazo de 10 dias apresente novos cálculos de 

liquidação de sentença, de acordo com os parâmetros acima delineados. - 

Com a apresentação do cálculo, intime-se a parte executada para que no 

prazo de 10 dias manifeste-se sobre a correção do valor pretendido pela 

parte autora, bem como para que apresente seus cálculos no caso de 

discordância, a fim de que, no final, seja expedida certidão de crédito em 

favor do exequente para habilitação junto ao Juízo da recuperação judicial. 

Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 27 de setembro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001603-06.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PHILIPE EDUARDO RODRIGUES ARAUJO (ADVOGADO(A))

MAIKEL JOSE GALLE ODORISSI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001603-06.2017.8.11.0005. REQUERENTE: MAIKEL JOSE GALLE 

ODORISSI REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. I. 

Verifica-se que determinada a expedição de intimação ao SCPC para 

realização da baixa da restrição objeto dos autos, o referido órgão 

recusou a correspondência de intimação, conforme id. 15466567, de 

forma que o nome do autor continua restrito no SCPC. II. Assim, determino 

a intimação do representante da CDL deste município de Diamantino, para 

que no prazo de 24 horas realize a baixa da inscrição em questão, cujas 

informações estão constantes no id. 14545546. III. Recebo o recurso 

interposto no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 

9.099/95. IV. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente 

certificado, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para 

apreciação do recurso interposto. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 27 de 

setembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010858-10.2010.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VALDICE MUFARDINI GOMES (REQUERENTE)

PERSIO OLIVEIRA LANDIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO ELDORADO LTDA (REQUERIDO)

ALINNE SANTOS MALHADO (ADVOGADO(A))

RICARDO GOMES DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8010858-10.2010.8.11.0005. REQUERENTE: VALDICE MUFARDINI GOMES 

REQUERIDO: VIACAO ELDORADO LTDA Vistos, etc. Certifique-se a Sra. 

Gestora quanto a existência de valores vinculados ao processo. Após, 

conclusos para as deliberações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 27 

de setembro 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1004716-32.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO NAUFAL BOSSONARO (REQUERENTE)

GILBERTO ALVES TORRES (ADVOGADO(A))

THAMIRES ASSIS DE ABREU SUGIKI (ADVOGADO(A))

NATALIA MARIA FEIO NAUFAL BOSSONARO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004716-32.2018.8.11.0037. Vistos, etc. Dê-se vista ao Ministério Público. 

Em seguida, conclusos. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT 27/09/2018. 
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Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 150309 Nr: 4539-90.2015.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLINDA CAETANO DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTÔNIO DE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO WAZILEWSKI - 

OAB:2000/TO, JONAS SALVIANO DA COSTA JUNIOR - OAB:TO/4300, 

JONES SOLDERA CARNEIRO - OAB:4856/TO, JULIO SOLIMAR ROSA 

CAVALCANTE - OAB:209/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 Vistos etc.

Considerando que as partes entabularam acordo perante a Central de 

Conciliação e Mediação de 2º Grau no Agravo de Instrumento nº 

1003829-33.2016.8.11.0000, o qual foi homologado, conforme cópias de f. 

retro, JULGO EXTINTO este processo, determinando seu arquivamento, 

com as cautelas de estilo.

Procedam-se às baixas e anotações necessárias.

Dê-se ciência às partes. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 178186 Nr: 9686-63.2016.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADECRESCIO PEDRO DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTÔNIO DE AGUIAR, OLINDA 

CAETANO DE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO WAZILEWSKI - 

OAB:2000/TO, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, JONES 

SOLDERA CARNEIRO - OAB:4856/TO, JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A, JULIO SOLIMAR ROSA CAVALCANTE - OAB:209/TO, NELSON 

APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 Vistos etc.

Considerando que as partes entabularam acordo perante a Central de 

Conciliação e Mediação de 2º Grau no Agravo de Instrumento nº 

1003829-33.2016.8.11.0000 (f. 282/285), o qual foi homologado à f. 298, 

JULGO EXTINTO este processo, determinando seu arquivamento, com as 

cautelas de estilo.

Procedam-se às baixas e anotações necessárias.

Dê-se ciência às partes. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 101875 Nr: 1283-81.2011.811.0037

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OCDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES SOLDERA CARNEIRO - 

OAB:4856/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 Vistos etc.

Considerando que as partes entabularam acordo perante a Central de 

Conciliação e Mediação de 2º Grau no Agravo de Instrumento nº 

1003829-33.2016.8.11.0000 (f. 282/285), o qual foi homologado à f. 298, 

JULGO EXTINTO este processo, determinando seu arquivamento, com as 

cautelas de estilo.

Procedam-se às baixas e anotações necessárias.

Dê-se ciência às partes. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 177519 Nr: 9340-15.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA CAMARGO DA 

SILVA - OAB:MT 19.307

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando Decisão de fls.53, intimo o Advogado João Batista Camargo 

da Silva OAB 19307, para fornecer o endereço da parte ré Eliete, no prazo 

de 5 dias, conforme determinado á fls.53.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 207531 Nr: 11713-19.2016.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFNI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO JOÃO FERREIRA 

IGLESIAS - OAB:3.166-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 Considerando a sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados nos embargos do devedor, juntada às fls. 18/19, intimo o 

embargante e embargado dos seus ternos, a seguir com a parte 

dispositiva parcialmente transcrita: "Assim, presentes os pressupostos 

necessários à penhora, quais sejam, o devedor, no caso sob análise, 

estar ciente da cobrança, tendo, inclusive, efetuado sua defesa de forma 

ampla, não adimplindo a dívida, a expropriação é medida que se impõe. 

Posto isso, julgo improcedentes os pedidos formulados nos embargos do 

devedor e, em consequência, julgo extinto o processo com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos de embargos do devedor, com as anotações 

necessárias. Quanto ao pedido de penhora online, intime-se o exequente 

para fornecer o número do CPF do executado para viabilizar o ato via 

Bacenjud, no prazo de cinco dias. Ciência às partes. Cumpra-se. 

Primavera do Leste, 31 de janeiro de 2017. Lidiane de Almeida Anastácio 

Pampado-Juíza de Direito"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 145129 Nr: 2125-22.2015.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFNI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:13743/MT, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO JOÃO FERREIRA 

IGLESIAS - OAB:3.166-A/MT

 Considerando a ordem de penhora eletrônica parcial realizada no Sistema 

Bacen-Jud no valor de R$ 2.093,88(....) intimo a parte requerida, 

advogando em causa própria, para querendo, impugná-la, em 15(quinze) 

dias.

Na oportunidade intimo o requerente para manifestação conforme 

determinado às fls. 75 no que consiste ao prosseguimento do feito, visto 

que o crédito não foi integralmente satisfeito com a penhora parcial 

realizada nos autos.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004712-92.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE ARAUJO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

MAXIMIANO APARECIDO DIAS (AUTOR(A))

JOSE LUIZ DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAXIMIANO APARECIDO DIAS (RÉU)

JAQUELINE ARAUJO DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004712-92.2018.8.11.0037. Vistos etc. HOMOLOGO para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos a transação celebrada entre as partes. 

Assim, julgo extinto o processo com resolução de mérito. Publicada e 

registrada no sistema. Transitada em julgado, expeçam-se os documentos 

necessários. Após, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias. 

Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste, 27/09/2018. Lidiane de Almeida 

Anastácio Pampado Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001434-83.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA JACOB DO CARMO (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo nº 1001434-83.2018.8.11.0037 Ação 

Ordinária de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) Requerente: 

Fabrício Michel Campos de Souza Requerido: Porto Seguro CIA. de 

Seguros Vistos etc. Revogo parcialmente a decisão judicial derradeira (ID 

12175318), especificamente para cancelar a realização de prova pericial. 

Em razão da impugnação aos documentos juntados (Id. 12950520 – pág. 

4), intime-se o mandatário legal da parte autora para apresentar os 

originais das cópias reprográficas ou, alternativamente, declarar a 

autenticidade, nos moldes do artigo 425, IV, do Código de Processo Civil, 

em 15 (quinze) dias. Outrossim, não há que se falar em alteração do polo 

passivo pela Seguradora Líder, tendo em vista a viabilidade jurídica do 

acionamento judicial de qualquer das seguradoras regularmente 

estabelecidas no país, sem vinculação específica a determinada 

seguradora, consoante jurisprudência pacífica. Destarte, rejeito a 

preliminar arguida. Intimem-se as partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir, justificando-as objetivamente, em 15 (quinze) dias. 

Expirado o prazo, conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (CPC, art.354-357). Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 19 de 

setembro de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004831-53.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALVANI MANOEL LAURINDO (EXEQUENTE)

ADRIANO SOUZA PAULINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME GARCES MARTINS FILHO (EXECUTADO)

JOSE EDUARDO PENA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004831-53.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: ALVANI MANOEL LAURINDO 

EXECUTADO: JAIME GARCES MARTINS FILHO, JOSE EDUARDO PENA 

Vistos etc. A parte autora é empresa Sinal Verde Participações S/A, 

estabelecimento comercial, presumindo-se, em princípio, possuir 

capacidade para pagar as despesas do processo sem prejuízo da 

manutenção da atividade empresarial. Destarte, havendo nos autos 

elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a 

concessão da gratuidade, intime-se a parte autora para comprovação do 

preenchimento dos referidos pressupostos, em 10 (dez) dias, nos moldes 

do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Além disso, a parte autora 

emendou a inicial, contudo não apresentou instrumento de mandato 

outorgado pela pessoa jurídica. Verificada a irregularidade da 

representação da parte, suspendo o curso processual e determino a 

intimação da autora para saneamento do vício, mediante apresentação do 

instrumento de mandato outorgado ao causídico subscritor da petição 

inicial, em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção processual, nos termos do 

artigo 76, §1º, I, do Código de Processo Civil. Expirados os prazos, 

imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 19 de setembro 

de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004832-38.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO (ADVOGADO(A))

ALVANI MANOEL LAURINDO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME GARCES MARTINS FILHO (EXECUTADO)

JOSE EDUARDO PENA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004832-38.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: ALVANI MANOEL LAURINDO 

EXECUTADO: JAIME GARCES MARTINS FILHO, JOSE EDUARDO PENA 

Vistos etc. A parte autora é a empresa Sinal Verde Participações S/A, 

estabelecimento comercial, presumindo-se, em princípio, possuir 

capacidade para pagar as despesas do processo sem prejuízo da 

manutenção da atividade empresarial. Destarte, havendo nos autos 

elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a 

concessão da gratuidade, intime-se a parte autora para comprovação do 

preenchimento dos referidos pressupostos, em 10 (dez) dias, nos moldes 

do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Além disso, a parte autora 

emendou a inicial, contudo não apresentou instrumento de mandato 

outorgado pela pessoa jurídica. Verificada a irregularidade da 

representação da parte, suspendo o curso processual e determino a 

intimação da autora para saneamento do vício, mediante apresentação do 

instrumento de mandato outorgado ao causídico subscritor da petição 

inicial, em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção processual, nos termos do 

artigo 76, §1º, I, do Código de Processo Civil. Expirados os prazos, 

imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 19 de setembro 

de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1002581-81.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GRAFICA E EDITORA FREITAS LTDA - ME (AUTOR(A))

STEPHANIE DE OLIVEIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

LUCIANA MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEY FERREIRA SANTANA (RÉU)

Júlio de Tal (RÉU)

José Luiz de Tal (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1002581-81.2017.8.11.0037 (PJe) Ação Reivindicatória de Propriedade 

Requerente: Gráfica e Editora Freitas Ltda. - EPP Requeridos: Vanderley 

Ferreira Santana e Outros Vistos etc. Trata-se de ação reivindicatória de 

propriedade com pedido de imissão de posse proposta por Gráfica e 

Editora Freitas Ltda. – EPP em face de Vanderley Ferreira Santana, José 

Luiz de Tal e Júlio de Tal, todos qualificados nos autos em epígrafe. Antes 

da formalização da angularidade da relação jurídica processual, a parte 

autora desistiu da ação, protestando pela extinção processual 

(Num.10496245). Formalizados os autos, vieram conclusos para 

deliberação. É o relatório. Fundamento. Decido. Inexistindo óbice legal, 

homologo a desistência da ação, nos termos do artigo 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil e julgo extinto o processo sem 

resolução de mérito, na forma do artigo 485, VIII, do Código de Processo 

Civil. Eventuais custas remanescentes pela parte autora. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. 

P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 24 de setembro de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001081-77.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARCELO DE SOUZA RIBEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (RÉU)

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

 

Processo nº 1001081-77.8.11.0037 (PJe) Ação Declaratória de Nulidade 
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de Ato Jurídico e Indenização por Dano Moral Requerente: Marcelo de 

Souza Ribeiro Requerido: Oi Móvel S/A Vistos etc. Ouça-se a parte 

requerida sobre os documentos juntados pela parte autora 

(Num.14985316), em 15 (quinze) dias (CPC, art.437, §1º). Expirado o 

prazo, conclusos para julgamento. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 

24 de setembro de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001154-49.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUNEIRIS RODRIGUES DE SOUSA (REQUERENTE)

GILBERTO JOSE CADOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Certifico que o feito encontra-se aguardando resposta do Oficio 

encaminhado a Santa Helena do Goias-GO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000902-12.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

Intimar a parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo 

de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000937-69.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DILVA GIRARDI RIVA (AUTOR(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

SEVERINO ROMANO RIVA (AUTOR(A))

CARLOS CESAR MAMUS (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

LEONDINA MORO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000937-69.2018.8.11.0037. AUTOR(A): SEVERINO ROMANO RIVA, 

DILVA GIRARDI RIVA RÉU: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Vistos etc. Frustrada a tentativa de composição, 

intime-se a parte requerida para especificar as provas que pretende 

produzir, justificando-as objetivamente, em 15 (quinze) dias. Expirado o 

prazo, conclusos para julgamento e análise do pedido liminar, conforme o 

estado do processo (CPC, art.354-357). Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 11 de setembro de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000782-37.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR (ADVOGADO(A))

LEANDRO RIVA MEERT (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PAES (ADVOGADO(A))

UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1000782-37.2016.8.11.0037; 

AUTOR(A): LEANDRO RIVA MEERT RÉU: UNIMED FEDERACAO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL 

DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, 

USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. 

Em cumprimento à decisão retro, designa a realização da perícia médica 

para o dia 18 de outubro de 2018, às 08 horas, por ordem de chegada, 

conforme disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício 

do Fórum da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica 

ciente de que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no 

local, dia e hora marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, 

LAUDOS e EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para 

colaborar com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste - MT, 27 

de setembro de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 

22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E 

INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 3500 1100 - Ramal 217

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 103819 Nr: 52-85.1992.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATIAS SILVEIRA DA ROSA, ELIZETE ANTUNES 

GOMES DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAUFICK MIGUEL CHEDICK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA GOMES DA ROSA - 

OAB:8487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3339-A/MT

 Processo nº 52-85.1992.811.0004 (Código 103819)

Ação Reivindicatória

 Requerente: Matias Silveira da Rosa

 Requerente: Elizete Antunes Gomes da Rosa

 Requerido: Taufick Miguel Chedick

 Vistos etc.

 Estando o processo concluso para deliberação judicial, autorizo carga, 

nos termos normativos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 10 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 173744 Nr: 7262-48.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS DORES JESUS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Em seguida, a M.Ma. Juíza deliberou:“ Substituo as alegações finais orais 

por apresentação das razões finais escritas, que serão apresentadas 

pelo autor e pelo réu, em prazos sucessivos de 15 (quinze) dias, nos 

moldes do artigo 364, §2º, do Código de Processo Civil, observadas as 

prerrogativas da Defensoria Pública. Expirados os prazos para as 

alegações finais, conclusos para julgamento. Cumpra-se.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 129210 Nr: 2055-39.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMOR BRESSAN, MIRTES MARIA BRESSAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMAR CARDOSO DA SILVA, IEDA 

ALDAVE DA SILVA, WALDIR CARDOSO DA SILVA, GILKA MODESTINA 

CASTRO DA SILVA, JEANINE CASTRO SILVA BRASIL, MARIO LUIS 

SOARES BRASIL, JADER CARDOSO DA SILVA, JAQUELINE MARTINS DE 

LELLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, MARCELO SEGURA - OAB:MT. 

4.722-A, MILTON JOSÉ FERREIRA PAES FARIAS - OAB: MT 16318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO ZANATTA - OAB:MT 
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13.318, FRANCOISE HEINZE - OAB:52293, FRANÇOISE HEINZE - OAB:RS 

52293, SERGIO BRAIBANTE PEREZ - OAB:25.614

 Vistos em correição permanente. Nos termos do artigo 242 do Código de 

Processo Civil, a citação será pessoal, somente admitindo a lei ser feita na 

pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou 

do interessado ou, na ausência do citando, a citação será feita na pessoa 

de seu mandatário, administrador, preposto ou gerente, quando a ação se 

originar de atos por eles praticados ou, tratando-se de pessoa jurídica, 

será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência 

geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo 

recebimento de correspondências (CPC, art.248, §2º).Tratando-se 

especificamente da citação via postal, a carta será registrada para 

entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine 

o recibo, a teor do disposto no artigo 248, §1º, do Código de Processo 

Civil.Nesse sentido:"A citação por via postal é a regra geral no processo 

civil, conforme já se expôs no nº 394, retro. Realiza-se por carta do 

escrivão, encaminhada ao citando pelo correio, com aviso de recepção. É 

forma de citação real, posto que depende de efetiva entrega da 

correspondência ao citando (NCPC, art.248, §1º). (...) Impõe o código ao 

carteiro a obrigação de entregar a carta pessoalmente ao citando, de que 

exigirá assinatura no recibo (art.248, §1º) (...). Como o carteiro não dispõe 

de fé pública para certificar a entrega ou a recusa, se o destinatário se 

negar a assinar o recibo, a citação postal estará fatalmente frustrada e só 

restará ao autor renovar a in ius vocatio por mandado, cobrando ao 

citando as custas da diligência fracassada." Portanto, inobservada a 

forma prescrita em lei, com incidência direta sobre o contraditório e ampla 

defesa, declaro nula a citação via postal dos requeridos Jaqueline Martins 

de Lellis e Jader Cardoso da Silva.A citação deverá ser feita por 

mandado.Autorizo a pesquisa de endereço da requerida Gilka Modestina 

Castro da Silva, mediante acesso aos sistemas disponibilizados de 

convênio.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 68922 Nr: 1231-22.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORÉLIO RADIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, WOLCER FREITAS MAIA - 

OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387 B/ MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, SANDRO PISSINI ESPÍNDOLA - OAB:198.040-A, 

WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:MT-3.928

 Certifico que nesta data Intimo os Advogados das partes para, no prazo 

de 5(cinco ) dias, para se manifestarem sobre a proposta de honorários 

apresentados pela Real Brasil Consultoria às fls. 597/599.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 8165 Nr: 65-72.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRONTEIRA COM. DE CEREAIS E REPRES. DE PROD. 

AGROP. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO ROMANO RIVA, ERLON JUNIOR 

RIVA, AFFONSO RIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - 

OAB:MT 14073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 65-72.1998.811.0037 (Código 8165)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Fronteira Com. de Cereais e Representação de Prod. Agrop. 

Ltda.

Executados: Severino Romano Riva e Outros

Vistos etc.

 Intime-se a parte exequente para manifestar-se sobre a exceção de 

pré-executividade oposta (fls.212/219), em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 26 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 186393 Nr: 2195-68.2017.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erika Campos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO ARCHANJO DAMA, CERVEJARIA 

PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA, TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR 

LTDA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, ARÁBICA 

DISTRIBUIDORA DE CAFÉ LTDA, BRF S.A., UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, 

COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS BOM SENHRO, INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LUCIANA LTDA, ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA E 

COSMÉSTICOS LTDA, MIKA DA AMAZÔNIA ALIMENTOS LTDA, 

COMERCIAL DE ALIMENTOS JPM LTDA, BROKER MT SERVIÇOS DE 

COBRANÇA, DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS SANTO 

ANDRÉ LTDA, BANCO DO BRASIL S/A, DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 

CRUZEIRO LTDA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO TRIÂNGULO S/A, 

ATACADÃO - DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, OLIVEIRA & 

LORENZZON DE OLIVEIRA LTDA, SERTANEJO AGROPECUARIA LTDA ME, 

HORTIFRUTIGRANJEIROS SÃO ROQUE LTDA - ME, IMPORTADORA DE 

FRUTAS LA VIOLETERA LTDA, OLIVEIRA E LORENZZON DE OLIVEIRA 

LTDA, FANECA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA, CARPELLO 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, BANCO BRADESCO S/A, 

TRÊS CORAÇÕES ALIMENTOS S/A, CETAP DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS LTDA, DIBOX - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS BROKER LTDA, C. C. L. A. A DO SUDOESTE DE MT - 

SICREDI SUDOESTE MT, VALE FORMOSO DISTRIBUIÇÃO LTDA, GENERAL 

MILLS BRASIL ALIMENTOS LTDA, JOÃO BATISTA CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDEMAR GOMES DA SILVA - 

OAB:16169-O/MT, LUCIANA MARTINS RIBAS - OAB:5974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:MT 20495-A, Alessandra Francisco de 

Melo Franco - OAB:14542-A/MT, ALOÍSIO DA ROSA HAAS - OAB:MT 

9038, ANA LUCIA MACEDO MANSUR - OAB:21951, AUGUSTO MARIO 

VIEIRA NETO - OAB:MT/ 15.948, BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA - 

OAB:15353, CLÁUDIO GUILHERME AGUIRRE GUEDES - OAB:10519/MT, 

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - OAB:14485/MT, DANIEL 

CIDRÃO FROTA - OAB:CE/23.495, EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O, EDSON HENRIQUE DE PAULA - OAB:7182/MT, 

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, GUSTAVO 

AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:MT 4635, JEAN LUÍS TEIXEIRA - OAB:4.737/MT, JEANCARLO 

RIBEIRO - OAB:7179/MT, JOÃO BATISTA DE CASTRO - OAB:OAB/MT 

20442-O, JORGE AMÁDIO FERNANDES LIMA - OAB:4037/MT, JOSIMAR 

LOULA FILHO - OAB:14290/MT, KEILLA MACHADO - OAB:15359, 

LIDINALVA ALVES MARTINS - OAB:PROC.FAZENDA, LIGIA 

APARECIDA GODOI FORTES - OAB:OAB/SP75236, MARCO ANDRÉ 

HONDA FLORES - OAB:9.708-A/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056, NELSON BRUNO VALENÇA - OAB:CE/15.783, 

OTTO MEDEIROS E AZEVEDO JUNIOR - OAB:OAB/MT 7.683, RANULFO 

CARDOSO FERNANDES JÚNIOR - OAB:OAB/GO 19.915, RICARDO 

BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B, RÓBER CÉSAR DA SILVA - 

OAB:4784-B/MT, RODOLFO SORIANO WOLFF - OAB:MT 11900, 

SIRLEIA STROBEL - OAB:MT 5256, THAÍSA GIMENES BRANCO - 

OAB:OAB/SP 282.727, WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - 

OAB:4834/MT

 Certifico que nesta data a advogada Dra. LUCIANA MARTINS RIBAS, fica 

INTIMADA para devolver os autos no prazo de 24 horas, sob pena de 

busca e apreensão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 177555 Nr: 9361-88.2016.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FREDERICO WEIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDERSON SANTOS NEVES, - 
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OAB:OAB/MT 18.174, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - 

OAB:OAB/MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 

12.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARYSTOBULO DE OLIVEIRA 

FREITAS - OAB:OAB/SP 82329, SILVIA LETICIA DE ALMEIDA - 

OAB:236637, VIVIANE DE OLIVERIA MONTEIRO - OAB:22118/O

 Processo nº 9361-88.2016.811.0037 (Código 177555)

Ação de Exibição de Documentos

 Requerente: Frederico Weil

 Requerido: Telefonia Brasil S/A

Vistos etc.

 Estando o processo concluso para deliberação judicial, autorizo carga 

rápida, nos termos normativos.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 26 de Setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 126829 Nr: 9358-41.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA COSTA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA, PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - 

OAB:17671/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO TAGLIAFERRO LOPES 

- OAB:208972

 Em seguida, a M.Ma. Juíza deliberou: A seguir, a MMª. Juíza deliberou: 

“Substituo as alegações finais orais por apresentação das razões finais 

escritas, que serão apresentadas pelo autor e pelo réu, em prazos 

sucessivos de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 364, §2º, do Código 

de Processo Civil. Expirados os prazos para as alegações finais, 

conclusos para julgamento. Cumpra-se.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 58835 Nr: 6421-34.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIVEL IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO DONIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO BRESCOVICI - 

OAB:11280-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS CESAR MAMUS - 

OAB:MT 11555

 Certifico que nesta data a advogada Dra. LAISA DE FREITAS DA SILVA 

OLIVEIRA, fica INTIMADA para devolver os autos no prazo de 24 horas, 

sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 146088 Nr: 2588-61.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAYARA LARISSA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:MT/22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, a qual encontra-se gerada no 

sistema, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 186762 Nr: 2355-93.2017.811.0037

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMMERSUL PARAFUSOS IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA, SAMOEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIRASSOL MERCADÃO DE PEÇAS 

AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE BRAGHIROLLI 

PEREIRA - OAB:RS 85.132, FABIO ZIMERMANN BEUX - OAB:RS/ 59386, 

ÍCARO MÁRIO CARON COVATTI - OAB:83241, SAMOEL DA SILVA - 

OAB:5621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674, 

SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:MT 7187

 Isto posto, DECLARO A CARÊNCIA DA AÇÃO e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do 

Código de Processo Civil.Custas processuais pela parte autora.Transitada 

em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 24 de setembro de 

2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 165050 Nr: 2695-71.2016.811.0037

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APP IMPRESSÃO DIGITAL LTDA - ME, JOÃO BATISTA 

DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOTTI TRANSPORTES LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - 

OAB:MT/19369/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:MT 6218, PEDRO VINICIUS DOS REIS - OAB:MT 17942, ROSANE 

SANTOS DA SILVA - OAB:MT 17.087, SILVIA BEATRIZ LOURENÇO 

FERNANDES - OAB:MT/10819, VERONICA LAURA CAMPOS 

CONCEIÇÃO - OAB:MT 7.950

 Isto posto, DECLARO A CARÊNCIA DA AÇÃO e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do 

Código de Processo Civil.Custas processuais pela parte autora.Transitada 

em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 24 de setembro de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 51996 Nr: 7431-50.2007.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIACOMO ORSINI, IOLANDA DA ROSA ORSINI, 

MARCELO DA ROSA ORSINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7431-50.2007.811.0037 (Código 51996)

Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta convertida em Execução 

por Quantia Certa

Requerente: Antônio Augusto Coelho

Requeridos: Giacomo Orsini e Outros

Vistos em correição permanente.

 Junte-se aos autos as cartas precatórias apostas na contra capa 

processual.

Em seguida, intime-se a parte exequente para apresentar o atual endereço 

dos requeridos, em 15 (quinze) dias.

Aportando a informação, cite-se na forma da lei.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 25 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 69209 Nr: 1517-97.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFFONSO RIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAÚJO - 

OAB:MT 3963, DIVAIR APARECIDO DE PIERI - OAB:MT 4336-A, 

DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:MT 5698-A, Flavio Araujo Lemes 

Ferreira - OAB:12263 /MT, MARCOS AURÉLIO DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 27.914, RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - OAB:MT 13984-B, 

TAISE PINTO DE LARA DE PIERI - OAB:MT 8.623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208 MT

 Processo nº 1517-97.2010.811.0037 (Código 69209)

Liquidação de Sentença

Requerente: Affonso Riva

Requerido: Banco do Brasil S/A

Vistos em correição permanente.

 Havendo prova da idade, defiro o benefício da prioridade de tramitação 

processual, anotando-se essa circunstância em local visível nos autos do 

processo, nos moldes do artigo 71, §1º, da Lei nº 10.741/2003.

Em cumprimento ao disposto no artigo 510 do Código de Processo Civil, 

intimem-se as partes para a apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, em 15 (quinze) dias.

Para viabilizar a liquidação por arbitramento, nomeio a empresa 

especializada REAL BRASIL CONSULTORIA, PERÍCIAS, AUDITORIAS E 

AVALIAÇÕES, com endereço profissional na Av. Rubens de Mendonça, 

1856, SL 408, Bosque da Saúde, CEP 78050-000, Cuiabá (MT).

Intime-se a empresa nomeada para apresentar, em 5 (cinco) dias: I- 

proposta de honorários; II - currículo, com comprovação de 

especialização; III - contatos profissionais, em especial o endereço 

eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais (CPC, 

art.465, §2º).

Apresentada a proposta de honorários, intimem-se as partes sobre a 

proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 

5 (cinco) dias, após o que o juiz arbitrará o valor (CPC, art.465, §3º).

Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do 

despacho de nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou a suspeição 

do perito, se for o caso; II - indicar assistente técnico; III - apresentar 

quesitos (CPC, art.465, §1º).

Apresentados os quesitos pelas partes, conclusos para a finalidade do 

artigo 470 do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 26 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 65727 Nr: 5520-32.2009.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARNILI CHUPROV FEFELOV, IVAN FEODOSIEVICH 

FEFELOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETÚLIO GONÇALVES VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A

 Certifico que nesta data INTIMO os Advogados do REQUERIDO para 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 55787 Nr: 3415-19.2008.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ROGERIO PEREIRA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - OAB:MT 

3533-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, ANDRÉA PITTHAN FRANÇOLIN - 

OAB:226421/SP, GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - OAB:129134/SP, 

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A/MT

 Em seguida, a M.Ma. Juíza deliberou: A parte embargante, em petição 

protocolada em 30/08/2018, suscitou lapso do Juízo, consistente no 

deferimento da oitiva da testemunha Sr. Fabio Orlancar Schiavon, 

mediante carta precatória. Algumas considerações devem ser expostas. 

Inicialmente, a determinação de expedição de carta precatória foi 

formalizada em audiência, realizada em 22 de agosto de 2018, na 

presença do mandatário legal da parte embargante, o qual não apresentou 

qualquer impugnação á determinação judicial, somente vindo a fazê-lo 8 

(oito) dias depois da realização do ato. Ademais, nos termos do artigo 453, 

II, do Código de Processo Civil, as testemunhas depõem, na audiência de 

instrução e julgamento, perante o juiz da causa, exceto: as que são 

inquiridas por carta. Portanto, a assertiva da parte embargada quanto ao 

comparecimento na audiência independentemente de intimação somente 

poderia se referir à sede do Juízo Deprecado, já que a expedição de carta 

precatória não isenta a parte do ônus processual de informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, nos termos do artigo 455, 

caput, do Código de Processo Civil. Não há, portanto, qualquer fundamento 

jurídico para arguição de preclusão probatória, motivo pelo qual indefiro o 

requerimento correlato (fls.258). Aguarde-se a devolução das missivas. 

Aportando as cartas precatórias devidamente cumpridas, intimem-se as 

partes para apresentação das razões finais escritas, que serão 

apresentadas pelo autor e pelo réu, em prazos sucessivos de 15 (quinze) 

dias, nos moldes do artigo 364, §2º, do Código de Processo Civil. 

Expirados os prazos para as alegações finais, conclusos para julgamento. 

Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 167493 Nr: 3924-66.2016.811.0037

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S.A, 

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA ALFER LTDA, M. C. 

TERRAPLANAGEM E LOCAÇÕES LTDA - ME, A. F. BARISON EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGUES BAENA - 

OAB:24879, SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - OAB:14.231/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:MT/ 15.948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13.955/MT

 Certifico que nesta data intimo a parte autora para comprovar a 

observância do requisito normativo, nos termos do artigo 10 do Código de 

Processo Civil, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 136022 Nr: 7580-02.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO HUMBERTO BUDÓIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA KULUENE S/C LTDA, ANIBAL 

ANTONIO BIANCHINI, ILVA POLIMENO BIANCHINI, DALIER GALLO, NANCI 

APARECIDA TURIN GALLO, VITOR LOPES GAUTOS - ESPÓLIO, AURELIO 

LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3339-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELSON LUÍS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 3966, GELSON LUIZ GALLDE OLIVEIRA - 

OAB:3966, MARILEI SCHUSTER - OAB:7721-B/MT, ZAID ARBID - 

OAB:1822A, ZAID ARBID - OAB:MT/3339-A

 Processo nº 7580-02.2014.811.0037 (Código 136022)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Paulo Humberto Budoia

Executados: Agropecuária Kuluene S/C Ltda e Outros

Vistos em correição permanente.

 Havendo prova da idade, defiro o benefício da prioridade de tramitação 
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processual, anotando-se essa circunstância em local visível nos autos do 

processo, nos moldes do artigo 71, §1º, da Lei nº 10.741/2003.

Expeça-se alvará em favor do credor, na forma postulada, tão somente da 

quantia incontroversa, com subsequente conclusão para análise da 

pertinência da incidência da multa e da admissibilidade do parcelamento.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 26 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 123453 Nr: 6009-30.2013.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE "PRIMACREDI"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO DARCI FERRARI, GEOVANI ALVES 

FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dayane Cristina Banhos 

Ferrari - OAB:OAB-MT 23.903-O, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 

11002-B

 Certifico que nesta data INTIMO os Advogados do REQUERIDO para 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 174784 Nr: 7835-86.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, ENTRINGER 

INDUSTRIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSÉ ERCÍLIO DE OLIVEIRA - OAB:OAB 

MT 9.977A, Luana Klimiuk - OAB:MT 18089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT 7662, DANIEL LOPES CICHETTO - OAB:OAB/SP 

244.936, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:OAB/MT 15.013-A, 

JAQUELINE BATISTA BEGUE FURLANETO - OAB:OAB/SP 232.906, 

RENATA MAILIO MARQUEZI - OAB:OAB/SP 308.192, RICARDO 

SOARES BERGONSO - OAB:OAB/SP 164274

 Vistos etc. O Novo Código de Processo Civil erigiu a autocomposição 

como método principal para resolução dos conflitos.Nesse passo, o 

procedimento comum desenvolve-se, como primeiro ato, com a 

designação da sessão de conciliação ou de mediação, conforme artigo 

334 do Código de Processo Civil.A par da obrigatoriedade da realização da 

sessão de medicação/conciliação, o artigo 139, V, do Código de Processo 

Civil, dispõe que incumbe ao juiz promover, a qualquer tempo, a 

autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e 

mediadores judiciais.Considerando que o procedimento legal não foi 

observado, especificamente no que tange ao prazo de citação, bem como 

considerando o interesse expresso da parte requerida (fls.377v), chamo o 

feito à ordem e determino a realização da sessão de conciliação.Caso 

frustrada a tentativa de composição, as preliminares serão apreciadas e 

será designada audiência de instrução, acaso necessária, com 

subsequente prolação de sentença.Remetam-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para designação de 

audiência de conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias.Nos moldes do artigo 334, §4º, I, 

do Código de Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não 

será realizada se ambas as partes manifestarem, expressamente, 

desinteresse na composição consensual.No ato da intimação as partes 

devem ser advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).As partes devem estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (CPC, 

art.334, §9º).Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Primavera do 

Leste (MT), 26 de setembro de 2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 141277 Nr: 320-34.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX GONÇALVES REYNAND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY MARIA DA SILVA 

ALCÂNTARA - OAB:MT/11.854, VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:MT 12.903, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA COSTA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Processo nº 320-34.2015.811.0037 (Código 141277)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Alex Gonçalves Reynand

Executada: Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT S/A

Vistos etc.

 Trata-se de cumprimento de sentença manejado por Alex Gonçalves 

Reynand em face de Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT 

S/A, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

A obrigação executada foi integralmente adimplida (fls. 188).

Isto posto, extinto o crédito pelo pagamento, declaro satisfeita a obrigação 

e JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 924, II, c/c artigo 925, ambos do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 26 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 106969 Nr: 6059-27.2011.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIANA TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE 

CEREAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ELI SALAMACHA - 

OAB:PR/10.244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT

 Processo nº 7576-62.2014.811.0037 (Código 106969)

Ação de Cobrança

Requerente: Viana Trading Importação e Exportação de Cereais Ltda.

Requerida: ADM do Brasil Ltda.

Vistos em correição permanente.

 Nos termos do artigo 493 do Código de Processo Civil, se, depois da 

propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do 

direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em 

consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de 

proferir a decisão.

Tendo em vista o julgamento do recurso de apelação nº 104428/2012, nos 

autos da ação de execução nº 7254-52.2008.811.0037, que reformou a 

sentença extintiva da execução sob o fundamento de que “não há prova 

segura de que as partes de fato convencionaram a prorrogação do prazo 

contratual para promover a fixação do preço da soja comercializada” ante 

a exigência de “manifestação expressa e induvidosa das partes 

envolvidas, dado o seu caráter sinalagmático”, salientando que “o 

aditamento do contrato não pode ser presumido, tampouco feito de forma 

informal”, intime-se a parte autora para manifestar-se quanto a arguição 

de carência de ação, em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, conclusos para deliberação.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034828/9/2018 Página 140 de 849



Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 25 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 203771 Nr: 1185-52.2018.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS SOAVINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DO MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALFREDO DA CUNHA 

BERNARDO - OAB:PR/ 14352, LUIZ CARLOS SOAVINSKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1185-52.2018.811.0037 (Código nº 203771)

Embargos de Terceiro

Embargante: Luiz Carlos Soavinski

Embargada: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão

 Vistos em correição permanente.

Designo audiência preliminar para a data de 31 de outubro de 2018, às 

14h00min (CPC, art.677, §1º).

Citem-se os réus para comparecerem à audiência designada, com a 

advertência expressa de que o prazo para contestar será contado da 

intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar (CPC, art.564, 

parágrafo único), bem como que, se não contestarem a ação, serão 

considerados revéis e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela autora (CPC, art.344).

 Intime-se a parte autora, por intermédio do respectivo causídico, inclusive 

para trazer suas testemunhas, independentemente de intimação.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 21 de setembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 3458 Nr: 65-77.1995.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMO E DAMO LTDA, DARCI SILVA DE 

ARAÚJO, ISMAEL DARCI DAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSE BONATTO - 

OAB:25698/PR, MARISTELA CLARO ALLAGE - OAB:4200/MT, SADI 

BONATTO - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 65-77.1995.811.0037 (Código 3458)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

 Exequente: Banco Sistema S/A

 Executados: Damo e Damo LTDA. e Outros

 Vistos em correição permanente.

Nos termos do artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, o juiz dirigirá o 

processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe 

determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou 

sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem 

judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

Portanto, a localização de bens pelo Juízo é providência pertinente para a 

finalidade do processo, inclusive por influxo do princípio da efetivação.

Contudo, nos autos dos embargos de terceiro opostos pela terceira 

Jurema Castelli Damo (2279-11.2013.811.0037 - Código 119831), fora 

determinado o levantamento da constrição sobre o veículo objeto da hasta 

pública.

Portanto, suspendo a hasta pública designada.

 Determino a juntada aos presentes autos da decisão proferida nos 

embargos de terceiro autuados sob o número 2279-11.2013.811.0037 

(Código 119831), bem como a certidão de trânsito em julgado.

Intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora. em 

15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do curso processual da 

execução, nos moldes do artigo 921, III e §1º, do Código de Processo Civil.

 Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 13 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 39669 Nr: 2176-48.2006.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON ZELENSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDRA DISTRIBUIDORA DE INSUMOS P/ 

AGROPECUÁRIA LTDA, CHEMINOVA BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO GONÇALVES - 

OAB:7831/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABRÃO JAIME SAFRO - 

OAB:46547, CELSO UMBERTO LUCHESI - OAB:SP 76.458, LUCIANA 

MARTINS RIBAS - OAB:5974-B/MT, ROGERS A CORSO - OAB:46555

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Correspondência Devolvida juntada aos autos, com a seguinte 

informação: MUDOU-SE, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 175141 Nr: 8071-38.2016.811.0037

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINIANA BENEDITA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da informação retro juntada, intimo o advogado da parte requerente 

para manifestação, requerendo o que entender oportuno. Prazo: 10 (dez) 

dias.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000902-12.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

Intimar a parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo 

de 15 dias.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000495-74.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

DIEGO DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMARA QUELI BAQUETA MARTINS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

requerer o que de direito , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034828/9/2018 Página 141 de 849



Processo Número: 1000672-04.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

DIEGO DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Marilei Schuster (ADVOGADO(A))

RENATO T DE OLIVEIRA & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000672-04.2017.8.11.0037. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

RENATO T DE OLIVEIRA & CIA LTDA - EPP Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO ajuizado por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A contra RENATO T DE OLIVEIRA E CIA LTDA EPP, 

ambos qualificados. Recebida a inicial, deferiu-se o pedido liminar, 

determinando a busca e apreensão do bem (ID nº 9984803). O veículo foi 

apreendido, conforme documentos de (ID nº 10823381). Nos documentos 

de (ID nº 15399744), o requerido junta aos autos comprovantes de 

pagamento do débito e requer a restituição do veículo. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Analisando os autos, verifica-se que, conforme a 

guia de depósito judicial apresentada (ID nº 15399744), o requerido 

efetuou o pagamento das parcelas vencidas e vincendas. Conforme 

redação atribuída pela Lei nº 10.931/2004 ao art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 

nº 911/69, o devedor poderá pagar, em 05 (cinco) dias, a integralidade da 

dívida pendente, devendo incluir-se tanto as prestações vencidas quanto 

aquelas que se venceram antecipadamente. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PURGAÇÃO DA 

MORA - RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO - NECESSIDADE DE 

QUITAÇÃO INTEGRAL DO SALDO DEVEDOR. - Para haver a purga da 

mora, é necessário que a parte interessada deposite o valor integral do 

débito e não somente as parcelas vencidas. - O § 1º, do artigo 3º, do 

Decreto-Lei 911/69, recentemente alterado pela Lei 13.043, de 14 de 

novembro de 2014, dispõe, claramente, que: "o devedor fiduciante poderá 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial", que, por óbvio, compreende 

as prestações vencidas e as vincendas, com os acréscimos contratuais, 

custas e os honorários arbitrados, não havendo que se cogitar do 

pagamento apenas das vencidas. (TJ-MG - AI: 10000160065850001 MG, 

Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 16/05/0016, Câmaras 

Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2016). Ante o 

exposto, considerando o depósito judicial realizado pelo requerido, o que 

demonstra sua boa fé em adimplir o débito, defiro o pedido e determino a 

restituição do veículo apreendido. Sem prejuízo, intime-se a parte 

requerente para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cincos) 

dias. Após, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Com urgência. Primavera do Leste/MT, 24 de 

setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001430-80.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALICE LONGHI (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

informar em qual endereço do ID 15111225 é para ser expedido o 

mandado , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000158-51.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO BORGES DA SILVA (REQUERIDO)

BORGES DA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

informar em dos endereços é para ser expedido o mandado, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005884-69.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI (ADVOGADO(A))

SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANIFICADORA ATACADO E VAREJO CATARINENSE LTDA 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005884-69.2018.8.11.0037. 

EXEQUENTE: SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EXECUTADO: 

PANIFICADORA ATACADO E VAREJO CATARINENSE LTDA Vistos. 

Trata-se de ação de execução de titulo extrajudicial com pedido de tutela 

de urgência- arresto, proposta por SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 

LTDA contra PANIFICADORA ATACADO e VAREJO CATARINENSE 

LTDA-EPP - “PANIFICADORA CATARINENSE”, ambos qualificados nos 

autos. Aduz o exequente ser credor do executado na importância de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), representada pelo cheque n° 850241, Banco do 

Brasil, emitido pelo executado em 25/05/2018, devolvido pela instituição 

bancária por motivo “11, 12 e 31”. Relata que tentou de todas as formas a 

solução amigável para o recebimento do débito, no entanto, a executada 

não cumpriu com a obrigação contraída. Requer concessão de tutela de 

arresto, pugnando pelo pagamento em dinheiro, bem como, 

sucessivamente, ser arrestado bens e produtos de propriedade do 

executado que guarnecem em seu estabelecimento comercial, a escolha 

da exequente, no valor de R$ 6.213,59 (seis mil e duzentos e treze reais e 

cinquenta e nove centavos). Junta documentos (id. 14890890, 14890913, 

14890926). É o relatório. Decido. De acordo com artigo 294 do Código de 

Processo Civil, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, poderá 

ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Em que pesem as 

alegações da parte exequente, entendo que o pleito não merece 

prosperar. Isto porque, para a concessão da tutela cautelar de urgência a 

parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do 

Código de Processo Civil, quais sejam: o grau de probabilidade do direito 

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

Infere-se, ainda, do artigo 301 do Código de Processo Civil que o juiz 

poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito 

pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, 

registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra 

medida idônea equivalente. No caso, extrai-se que a probabilidade do 

direito está devidamente comprovada pela juntada de título executivo 

extrajudicial. Entretanto, o perigo de dano ou risco útil ao resultado do 

processo não restou claramente configurado nesta fase processual. Insta 

consignar que a parte exequente não trouxe comprovação nos autos de 

que a parte contrária está insolvente ou promovendo atos para se furtar 

ao pagamento da dívida, assim como ocultação e dilapidação do 

patrimônio. É certo que a mera alegação de que a parte executada possui 

seu nome está inscrito em cadastro de inadimplentes não é capaz de, por 

si só, autorizar a concessão de tutela de arresto cautelar. Neste sentido: 

“TUTELA DE URGENCIA. Execução por título extrajudicial. Admissibilidade 

da postulação de medidas urgentes nos autos do processo executivo 

(CPC, 799, VIII). Arresto. Hipótese, no entanto, de falta dos requisitos 

legais autorizadores da concessão da tutela de urgência, na forma 

pretendida. Pedido indeferido em primeiro grau. Decisão mantida. Recurso 

improvido. Dispositivo: Negaram provimento ao recurso. (TJSP; AI 

2083012-82.2017.8.26.0000; Ac. 10785778; São Paulo; Décima Nona 

Câmara de Direito Privado; Rel. Des. João Camillo de Almeida Prado Costa; 

Julg. 04/09/2017; DJESP 18/09/2017; Pág. 2788)”. (g.n) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATA 

–TUTELA DE URGÊNCIA – ARRESTO CAUTELAR EM CONTA BANCÁRIA - 

PERIGO DE DILAPIDAÇÃO E OCULTAÇÃO DO PATRIMÔNIO NÃO 

DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não 
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há falar-se em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se 

não há nos autos elementos capazes de demonstrar o risco de 

dilapidação ou ocultação de patrimônio. (TJ-MT; GUIOMAR TEODORO 

BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

09/08/2017, Publicado no DJE 16/08/2017”. (g.n) “RECURSO DE AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TUTELA 

DE URGÊNCIA CAUTELAR – PENHORAS DE BENS DOS HERDEIROS DO 

EXECUTADO FALECIDO – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDOI - A rigor do artigo 301 do Código de 

Processo Civil, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que 

busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, 

sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação 

fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente. II - Para a 

concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento 

dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade 

do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. III - Em que pese à urgência alegada pela parte agravante, não 

se verifica, ao menos no atual estágio da lide, qualquer indício de 

esvaziamento ou dilapidação de bens que permita o avanço da medida 

assecuratória pretendida, ainda mais diante da inexistência de 

informações claras sobre quais bens foram por eles herdados do 

executado originário. (TJ-MT; SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/06/2017, Publicado no DJE 

30/06/2017). (g.n) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE ARRESTO DE BENS DA PARTE DEVEDORA 

– ARGUIÇÃO DE EXISTÊNCIA DE BOATOS DE QUE A PARTE 

EXECUTADAS PRETENDE FURTAR-SE DO DOMICÍLIO E EXISTÊNCIA DE 

PROTESTOS EM SEU NOME – MEDIDA QUE REQUER A COMPROVAÇÃO 

EFETIVA DE QUE A PARTE DEVEDORA NÃO TENHA CONDIÇÕES DE 

HONRAR A OBRIGAÇÃO OU QUE ESTEJA SE DESFAZENDO DE BENS EM 

PREJUÍZO DO CREDOR - IMPOSSIBILIDADE DE SE PRESUMIR A 

INSOLVÊNCIA A JUSTIFICAR A TUTELA DE URGÊNCIA CONCERNENTE AO 

ARRESTO – RECURSO DESPROVIDO. A medida de arresto demanda a 

necessária comprovação de que a devedora não possa honrar o 

pagamento da dívida não podendo presumir-se a insolvência ou acolher a 

medida apenas com embasamento em boatos neste sentido. O fato de 

existir débitos em nome da devedora não implica de per si reconhecer a 

sua impossibilidade de honrar sua obrigação. (TJ-MT; MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 11/10/2017, Publicado no DJE 18/10/2017)”. (g.n) Pelos 

motivos acima expostos, INDEFIRO a concessão de tutela de urgência 

pleiteada nos autos. Cite(m)-se o(s) executado(s) para pagar(em) a 

dívida, na importância de R$ 6.213,59 (seis mil duzentos e treze reais e 

cinquenta e nove centavos) devendo pagar as custas e despesas 

processuais, além de honorários advocatícios, fixados no patamar de dez 

por cento, no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação. Do mandado ou 

carta de citação deverá constar, também, a ordem de penhora e avaliação 

a ser cumprida pelo Oficial de Justiça tão logo verificado o não pagamento 

no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação dos 

executados. A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, 

salvo se outros forem indicados pelos executados e aceitos pelo juiz, 

mediante demonstração de que a constrição proposta lhes será menos 

onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Não encontrado o(s) 

executado(s), havendo bens de sua titularidade, o Oficial de Justiça 

deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem para garantir a 

execução, seguindo o processo na forma do artigo 830, do Código de 

Processo Civil. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela 

será imediatamente intimado os executados. A intimação da penhora será 

feita aos advogados dos executados ou à sociedade de advogados a que 

aquele pertença. Se não houver constituído advogado nos autos, os 

executados serão intimados pessoalmente, de preferência por via postal. 

Ressalte-se que o(s) executado(s) deve(m) permanecer na posse dos 

bens, na qualidade de fieis depositários, se não houver oposição do autor. 

Caso não sejam localizados bens, o(s) executado(s) deve(m) ser 

intimado(s) a indicá-los em cinco dias, sob pena de multa de até 20% 

(vinte por cento) do valor da causa, se constatada a omissão (artigo 774 

do Código de Processo Civil). O(s) executado(s) dever(ão) ter ciência de 

que, nos termos do artigo 827, §1º, do Código de Processo Civil, em caso 

de pagamento integral no prazo declinado, os honorários advocatícios 

poderão ser reduzidos pela metade. O(s) executado(s) poder(ã)o 

apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data da 

juntada aos autos, do mandado de citação, com oposição de embargos 

mediante distribuição por dependência (artigo 915, Código de Processo 

Civil). O reconhecimento do crédito do exequente e o depósito de 30% do 

valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo 

para oferta de embargos, permitirão que os executados requeiram o 

pagamento do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês 

(artigo 916, Código de Processo Civil). Fica(m) o(s) executado(s) 

advertido(s) que a rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das 

parcelas, poderá acarretar na elevação dos honorários advocatícios, 

multa em favor da parte, além de outras penalidades previstas em lei. As 

citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias 

forenses, ou nos feriados ou dias úteis mesmo antes das 6 e depois das 

20 horas, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição 

Federal. A cópia desta decisão vale como certidão para fins do artigo 828 

do Código de Processo Civil, desde que com selo de autenticidade. Via 

digitalmente assinada da decisão e instruída servirá como mandado, carta 

precatória ou ofício. A presente citação/intimação deverá ser 

acompanhada da íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se 

de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 

4º e 6º, ambos do Código de Processo Civil, fica vedado o exercício da 

faculdade prevista no artigo 340 do Código de Processo Civil. Cumpra-se 

na forma e sob as penas da Lei. Primavera do Leste/MT, 29 de agosto de 

2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003307-21.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003307-21.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: ACOFER INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA EXECUTADO: ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO 

Vistos. Trata-se de ação de execução de título executivo extrajudicial 

ajuizada por AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA em face de 

ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO, todos qualificados nos autos. As 

partes realizaram composição amigável e pugnaram pela homologação do 

acordo e a consequente extinção do feito (id. 13727980). É a síntese do 

relatório. Decido. Analisando os autos, verifico que houve acordo entre as 

partes litigantes, devidamente representadas por seus procuradores, as 

quais estabelecem parâmetros para a resolução completa do objeto 

jurídico perseguido nestes autos, razão pela qual pugnam pela 

homologação do acordo e, em consequência, requerem a suspensão e a 

posterior extinção do feito. Assim sendo, como as partes apresentaram ao 

juízo solução pacificadora para o litígio e sendo direito transigível, devida é 

a homologação por ato judicial. Ante o exposto, HOMOLOGO, por 

sentença, o ACORDO acima entabulado, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, inclusive a constituição de título judicial para fins 

executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte integrante desta 

decisão, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Por sua vez, suspenda-se o feito, na forma requerida, nos 

termos do artigo 922 do Código de Processo Civil. Custas e despesas 

processuais e honorários advocatícios nos termos do acordo (id. 

13727980). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 03 de setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001889-48.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CONSERVIAS COMERCIAL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

ISMAEL CORTE INACIO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRENCON CONSTRUTORA LTDA. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001889-48.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: CONSERVIAS COMERCIAL 

LTDA - EPP EXECUTADO: PRENCON CONSTRUTORA LTDA. Vistos. Defiro 

o pedido retro. Assim, concedo o prazo de 30 (trinta) dias para a parte 

autora comprovar/efetuar o pagamento das taxas e custas processuais, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034828/9/2018 Página 143 de 849



bem como a diligência, sob pena de cancelamento da distribuição e 

extinção do processo (artigos 290 e 485, III, ambos do CPC). Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 03 de setembro de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003095-97.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO (ADVOGADO(A))

LUCIA PANDOLFO (AUTOR(A))

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE PEREIRA DE SOUZA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003095-97.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): LUCIA PANDOLFO RÉU: CLEONICE PEREIRA DE SOUZA 

Vistos. Analisando os autos, verifico que é caso de indeferimento do 

pedido de gratuidade judiciária, ante a ausência de indícios de que o 

pagamento pela requerente das custas e honorários lhes importará em 

prejuízo próprio ou de sua família. Em que pese o §3º do artigo 99 do 

Código de Processo Civil rezar que presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, os artigos 5º e 

6º da Lei 1.060/50 aduzem que se o juiz não tiver fundadas razões, ou 

seja, falta de provas, pode indeferir o pedido. No caso dos autos, em que 

pese à parte requerente ter alegado na exordial que não possui condições 

financeiras, denota-se pela análise da exordial e da documentação juntada 

que não é pessoa de parcos recursos. Desta forma, à míngua de 

elementos probatórios mínimos nos autos que demonstrem a carência 

financeira da parte requerente, não há como ser deferido o referido 

requerimento. Reputo ausente comprovação robusta da situação de 

impossibilidade econômica e financeira da parte requerente, não bastando 

para tanto a alegação de que não tem condições econômicas para arcar 

com as custas processuais. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de 

justiça gratuita. No mais, determino o recolhimento das custas processuais 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e 

extinção do feito, conforme dita o artigo 290 do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 03 de setembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003919-90.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDENIR ALVES DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003919-90.2017.8.11.0037. AUTOR(A): BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A RÉU: CLAUDENIR ALVES DA SILVA Vistos. 

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A em face do CLAUDENIR ALVES DA SILVA, 

devidamente qualificados nos autos. No ID 13324470, a parte requerente 

pugnou pela desistência da ação e a extinção do processo. Vieram os 

autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, 

verifico que a parte requerente informa o desinteresse no prosseguimento 

da ação, razão pela qual a extinção do processo é medida que se impõe. 

Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

taxas processuais. Sem honorários, uma vez que não se formou o 

contraditório. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 03 de setembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000982-73.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TOMAZ FERNANDO DE BASTOS (AUTOR(A))

KLEITON LAZZARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA HONORIO KREBS EIRELI - ME (RÉU)

ALISON KREBS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000982-73.2018.8.11.0037. AUTOR(A): TOMAZ FERNANDO DE BASTOS 

RÉU: ROSANGELA HONORIO KREBS EIRELI - ME, ALISON KREBS Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA ajuizada por TOMAZ FERNANDO DE BASTOS em face de 

ROSANGELA HONORIO KREBS EIRELI - ME, ambos qualificados nos autos. 

As partes realizaram composição amigável e pugnaram pela homologação 

do acordo e a consequente extinção do feito (ID 14130354). No ID 

14859853, o requerente informa que o acordo foi integralmente cumprido. 

É a síntese do relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, 

verifico que houve acordo judicial entre as partes litigantes, as quais 

estabelecem parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido nestes autos, razão pela qual pugnam pela homologação do 

acordo e, em consequência, requerem a extinção do feito. Assim sendo, 

como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora para o litígio e 

sendo direito transigível devida é a homologação por ato judicial. Ante o 

exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado no ID 

14130354, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta decisão, e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

III, b, do Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais, e 

honorários advocatícios nos termos do acordo. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 04 de setembro de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005701-35.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO CABRAL SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005701-35.2017.8.11.0037. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: ALESSANDRO 

CABRAL SANTOS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

proposta por BANCO BRADESCO S.A em face de ALESSANDRO CABRAL 

SANTOS, ambos devidamente qualificados nos autos. No id. 13185509, 

pugna o autor que o requerido seja intimado para informar o correto e atual 

paradeiro do veículo, sob pena de incorrer nos termos dos artigos 330 do 

Código Penal e artigo 461, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil, sob 

pena de multa diária. É o breve relato. Decido. O artigo 4º Decreto-Lei 

911/69 dispõe que “se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado 

ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, 

nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em 

ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, 

de 11 de janeiro de 1973 Código de Processo Civil.” Da leitura do 

dispositivo supra já se percebe que o rito da busca e apreensão fiduciária 

possui suas particularidades, especialmente a possibilidade de conversão 

da ação em ação executiva, se não achado o bem. Sendo assim, diante da 

possibilidade apresentada pela lei, não é razoável exigir que o devedor 

indique o paradeiro do bem objeto da garantia, sob pena de multa em caso 

de não cumprimento da ordem, especialmente porque a lei não prevê tal 

medida. A propósito, ante a inexistência de previsão legal a autorizar a 

imputação de tal obrigação de fazer ao devedor, a jurisprudência orienta 

no sentido de o credor pedir efetivamente a conversão da ação originária 

em execução, mormente porque ninguém é obrigado a fazer ou deixar de 

fazer senão em virtude de lei. Confiram-se os precedentes sobre o 

assunto: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. 

INOCORRÊNCIA DE CITAÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. NÃO 

CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE 

CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR. ART. 485, IV, DO CPC. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034828/9/2018 Página 144 de 849



RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na ação de busca e apreensão 

de veículo em razão do inadimplemento em contrato garantido por 

alienação fiduciária, a citação ocorre após cumprimento da medida liminar, 

nos termos do art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei n. 911/69. 2. O art. 4º do 

Decreto-Lei n. 911/1969 dispõe que: Se o bem alienado fiduciariamente 

não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado 

ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca 

e apreensão em ação executiva. 3. Se intimado para as providências 

necessárias, o autor não indicar o endereço para localização do bem 

alienado fiduciariamente, bem como não converter o feito em ação 

executiva para entrega da coisa ou por quantia certa, conforme determina 

a legislação específica, mantendo-se inerte, ficará caracterizada a 

ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e 

regular, de modo que a extinção do feito sem julgamento do mérito é 

medida que se impõe, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 4. Recurso 

conhecido e desprovido. (TJDF; Proc 0704.44.9.742017-8070007; Ac. 

110.0593; Segunda Turma Cível; Relª Desª Sandra Reves; Julg. 

01/06/2018; DJDFTE 11/06/2018).(g.n) ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E 

APREENSÃO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR O PARADEIRO DO 

VEÍCULO LITIGIOSO, SOB AS PENAS DA LEI. Descabimento. A 

consequência legal para os casos de não localização do veículo em busca 

e apreensão é a conversão em ação executiva. Comunicação às 

autoridades dada a conduta inadequada da parte, merecendo providência 

proporcional. Agravo parcialmente provido, com determinação. (TJSP; AI 

2238829-42.2017.8.26.0000; Ac. 11330676; Capivari; Trigésima Quarta 

Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Nestor Duarte; Julg. 04/04/2018; 

DJESP 12/04/2018; Pág. 2565). (g.n) Dessa forma, indefiro o postulado. 

Intime-se a parte requerente para manifestar-se e requerer o que de 

direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 17 de setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1004235-69.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOBINALDO ASSUNCAO DA SILVA (REQUERENTE)

ANETE FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004235-69.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: JOBINALDO ASSUNCAO DA SILVA Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL proposta por JOBINALDO 

ASSUNÇÃO DA SILVA, visando à alteração de seu prenome. Analisando 

aos autos, verifico que a matéria deste feito é diversa da competência 

especializada atribuída a esta unidade judiciária. Assim, constato que este 

feito deve ser redistribuído, considerando a Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - Foro Extrajudicial, atribuiu à 

Diretoria do Fórum a competência para processar e julgar os feitos 

relativos à retificações de registro civis, porquanto trata de matéria 

estranha à competência excepcional desta Terceira Vara. Ante o exposto, 

DECLARO ESTE JUÍZO INCOMPETENTE para processar e julgar este feito, 

razão pela qual restituo os autos à Secretaria para a devida remessa à 

redistribuição para a Diretoria do Fórum, com as nossas homenagens. 

Intimem-se. Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 25 de setembro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000414-28.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR AUGUSTO BASTOS (RÉU)

JAIRO FUNKE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000414-28.2016.8.11.0037. AUTOR(A): KIRTON BANK S/A BANCO 

MULTIPLO RÉU: CESAR AUGUSTO BASTOS Vistos. Intime-se a parte 

requerida para manifestar-se sobre o pedido de desistência no ID nº 

9119840, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo, certifique-se e 

venham os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 18 de 

setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001147-23.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDER MARINGOLO - ME (REQUERENTE)

Katherine Nunes de Souza Crivellaro (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001147-23.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: EDER MARINGOLO - ME REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Intimem-se as partes 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que ainda 

pretendem produzir, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento. Com a especificação das provas, venham os autos 

conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 18de 

setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001031-51.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MENDES DA COSTA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001031-51.2017.8.11.0037. 

AUTOR(A): ANTONIO MENDES DA COSTA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Considerando que a perícia já 

foi realizada (ID 8725498), que a hipossuficiência da parte requerida torna 

impossível ou de difícil consecução a esta o pagamento dos honorários 

periciais, bem como a aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do 

ônus da prova no caso em apreço, determino a inversão do ônus 

probatório, devendo a seguradora requerida efetuar o pagamento dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 373, 

§1º, Código de Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE 

COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO 

ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. INAPLICABILIDADE NO CASO 

CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME MÉDICO PARA ATESTAR 

OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, BEM COMO SUA EXTENSÃO 

E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU 

EXCESSIVA DIFICULDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA NÃO 

CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, § 1º DO CPC/2015. 

DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA CONFORME O DISPOSTO NO ART. 

333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II DO CPC/2015). RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando que o seguro obrigatório 

de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de contrato livremente pactuado 

entre consumidor e fornecedor, não incidem, na espécie, as regras 

consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus da prova." (TJPR - 10ª 

C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de Londrina - Foro PODER 

JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de Instrumento nº 

1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - Unânime - - 

J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na Teoria da 

Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela mostrar-se 

impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). 

Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos 

formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os 

honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Com o 
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pagamento dos honorários, expeça-se alvará para liberação dos valores 

em favor do perito. Após, intimem-se as partes para que especifiquem as 

provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, sob 

pena de indeferimento. Com a especificação das provas, venham os autos 

conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 18 de 

setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003383-45.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

DANIELA FERREIRA TIBURTINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ONILAINE GOMES CESAR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003383-45.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: ONILAINE GOMES 

CESAR Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO 

LIMINAR movida pelo OMNI S.A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO e 

INVESTIMENTO em face de ONILAINE GOMES CESAR, qualificados nos 

autos. A ausência de prova da entrega da notificação extrajudicial, ainda 

que a devedora tenha descumprido a obrigação contratual ligada à 

informação de seu novo endereço, não comprova a constituição em mora, 

sendo incabível, portanto, a concessão da liminar, ante a falta requisito de 

procedibilidade à ação de busca e apreensão (artigos 2º, §§ 1º e 3º, do 

Decreto-lei nº 911/69). O credor possui outro meio para constituir àquela 

em mora, mesmo diante do endereço incorreto, qual seja, o protesto do 

título e a intimação por edital (Agravo de instrumento nº 897.053-0/0, Rel. 

Des. Rocha de Souza, 32ª Câmara de Direito Privado). Assim, a 

inexistência do preenchimento dos requisitos estampados pelo artigo 2º, § 

2º, do Decreto-Lei nº 911/69, equivale a não comprovação da mora da 

agravada, de modo que inviável se mostra o decreto de apreensão do 

bem. Corroboram esse entendimento os seguintes precedentes: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. PROVA DA MORA. AUSÊNCIA DE 

ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAR O DEVEDOR. REEXAME 

DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência 

do STJ considera que a intimação do protesto por edital é meio hábil para a 

caracterização da mora, desde que esgotadas as tentativas para a 

localização do devedor. 2. O recurso especial não comporta o exame de 

questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos 

autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem 

concluiu que a agravante não esgotou as tentativas para localizar o 

devedor. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas 

produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 4. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 357.407/RS, 

Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado 

em 3/12/2013, DJe 3/2/2014). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. 

CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO 

QUE AFIRMA NÃO HAVER PROVA DA NOTIFICAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA 

7/STJ. 1. A concessão de medida liminar em ação de busca e apreensão 

decorrente do inadimplemento de contrato com garantia de alienação 

fiduciária está condicionada, exclusivamente, à mora do devedor, que, nos 

termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69, poderá ser comprovada 

por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e 

Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor. 2. No presente 

caso, o Tribunal de origem se pronunciou expressamente sobre a 

ausência de comprovação do envio da notificação extrajudicial, mediante 

juntada do Aviso de Recebimento - AR. Dessa forma, o acolhimento da 

pretensão recursal no sentido de que teria ocorrido a constituição em 

mora do devedor, demandaria a alteração das premissas 

fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o 

revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede 

de recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não 

provido. (AgRg no REsp n. 1.194.119/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 18/12/2013). 

Ante o exposto, intime-se o autor para comprovar a mora, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de indeferimento, nos termos do artigo 321, 

parágrafo único, do mesmo Código. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Primavera do Leste/MT, 18 de setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005125-42.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO VIEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005125-42.2017.8.11.0037. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: FERNANDO VIEIRA DA SILVA Vistos. Trata-se de ação de 

busca e apreensão proposta por OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO contra FERNANDO VIEIRA DA SILVA, ambos qualificados, 

formulado com base no Dec. Lei 911/69. Junta documentos. Decisão inicial 

deferindo a liminar (ID nº 10726270). Auto de busca, apreensão e depósito 

(ID nº 11965612). O requerente pleiteia que seja proferida a sentença, 

julgando procedente a demanda, consolidando a posse e propriedade do 

bem (ID nº 12696760). A seguir, vieram-me os autos conclusos para 

sentença. É o relato. Fundamento. Decido. A ação de busca e apreensão 

tem por escopo fazer valer a garantia (alienação fiduciária), em caso de 

inadimplemento contratual. O requerido foi devidamente citado (ID nº 

11965021), contudo, não contestou a ação e não efetuou o depósito 

judicial da integralidade da dívida, sendo, portanto, revel, de modo que é 

cabível o julgamento antecipado da lide com fundamento no artigo 355, II do 

Código de Processo Civil. Nesse passo, em que pese tal presunção ser 

relativa, as alegações do autor encontram respaldo no conjunto probatório 

acostado com a inicial, que comprova o negócio entabulado entre as 

partes, bem como nos documentos que comprovam a constituição em 

mora da requerida. Assim, presumindo-se que os fatos alegados na inicial 

são verdadeiros, impõe-se, assim, a procedência da ação, a fim de 

consolidar a propriedade e posse plena e exclusiva do bem em prol da 

instituição financeira contratada, ora requerente. Ante o exposto, e por 

tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, para consolidar nas mãos do autor a posse direta do bem, 

possibilitando a expedição de novo certificado de registro e venda 

extrajudicial dos bens. Oficie-se ao DETRAN desta Comarca, comunicando 

estar autorizado a proceder à transferência para autora ou a terceiros 

que indicar. Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios, que se fixa no montante 

de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (artigo 85, parágrafo 2°, 

do Código de Processo Civil). Transitada em julgado a sentença, 

certifique-se. Após, arquive-se com baixa dos autos na distribuição, com 

as anotações de estilo e as cautelas de praxe. Publicada e registrada a 

presente sentença pelo Sistema PJE. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Primavera do Leste/MT, 18 de setembro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000254-32.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEJAIR LOPES VIEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000254-32.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: DEJAIR LOPES VIEIRA Vistos. Trata-se de ação de busca e 

apreensão proposta por BANCO BRADESCO S.A contra de DEJAIR LOPES 

VIEIRA, ambos qualificados, formulado com base no Dec. Lei 911/69. 

Despacho determinando a intimação do autor para emendar o valor da 

causa e comprovar o pagamento das diferenças de custas e taxas 

processuais (id. 11632100). Após, petição (id. 12009201). Decisão 

acolhendo a emenda e deferindo liminarmente a busca e apreensão do 

bem descrito na inicial (id. 12531875). Auto de busca, apreensão e 

depósito (id. 12872781). O requerente pleiteia que seja proferida a 

sentença, julgando procedente a demanda, consolidando a posse e 

propriedade do bem (id. 13905574). É o relato. Fundamento. Decido. A 

ação de busca e apreensão tem por escopo fazer valer a garantia 
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(alienação fiduciária), em caso de inadimplemento contratual. A requerida 

foi devidamente citada, contudo, (id. 12872472) não contestou a ação e 

não efetuou o depósito judicial da integralidade da dívida, sendo, portanto, 

revel, de modo que é cabível o julgamento antecipado da lide com 

fundamento no artigo 355, II, do Código de Processo Civil. Nesse passo, 

em que pese tal presunção ser relativa, as alegações do autor encontram 

respaldo no conjunto probatório acostado com a inicial, que comprova o 

negócio entabulado entre as parte e os documentos que comprovam a 

constituição em mora da requerida. Assim, presumindo-se que os fatos 

alegados na inicial são verdadeiros, impondo-se, assim, a procedência da 

ação, a fim de consolidar a propriedade e posse plena e exclusiva do bem 

em prol da instituição financeira contratada, ora requerente. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, para consolidar nas mãos do 

autor a posse direta do bem, possibilitando a expedição de novo 

certificado de registro e venda extrajudicial do bem. Oficie-se ao DETRAN 

desta Comarca, comunicando estar autorizado a proceder à transferência 

para autora ou a terceiros que indicar. Condeno o requerido ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, 

que se fixa no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa 

(artigo 85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil). Transitada em 

julgado a sentença, certifique-se. Após, arquive-se com baixa dos autos 

na distribuição, com as anotações de estilo e as cautelas de praxe. 

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema PJE. Intimem-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 17 de setembro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001396-08.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISLAINE JUSTINA GOMES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 1001396-08.2017.8.11.0037 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

GISLAINE JUSTINA GOMES Vistos. Trata-se de ação de busca e 

apreensão proposta por BRADESCO FINANCIAMENTOS contra de 

GISLAINE JUSTINA GOMES, ambos qualificados, formulado com base no 

Dec. Lei 911/69. Decisão deferindo a liminar. Certidão positiva de 

apreensão do bem e de citação da requerida (id. 10395715). Auto de 

busca, apreensão e depósito (id. 10395720). O requerente pleiteia que 

seja proferida a sentença, julgando procedente a demanda, consolidando 

a posse e propriedade do bem (id. 10812399). É o relato. Fundamento. 

Decido. A ação de busca e apreensão tem por escopo fazer valer a 

garantia (alienação fiduciária), em caso de inadimplemento contratual. A 

requerida foi devidamente citada, contudo, (id. 10395715) não contestou a 

ação e não efetuou o depósito judicial da integralidade da dívida, sendo, 

portanto, revel, de modo que é cabível o julgamento antecipado da lide com 

fundamento no artigo 355, II, do Código de Processo Civil. Nesse passo, 

em que pese tal presunção ser relativa, as alegações do autor encontram 

respaldo no conjunto probatório acostado com a inicial, que comprova o 

negócio entabulado entre as parte e os documentos que comprovam a 

constituição em mora da requerida. Assim, presumindo-se que os fatos 

alegados na inicial são verdadeiros, impondo-se, assim, a procedência da 

ação, a fim de consolidar a propriedade e posse plena e exclusiva do bem 

em prol da instituição financeira contratada, ora requerente. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, para consolidar nas mãos do 

autor a posse direta do bem, possibilitando a expedição de novo 

certificado de registro e venda extrajudicial do bem. Oficie-se ao DETRAN 

desta Comarca, comunicando estar autorizado a proceder à transferência 

para autora ou a terceiros que indicar. Condena-se a requerida ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios, que se fixa no montante de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa (artigo 85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil). 

Transitada em julgado a sentença, certifique-se. Após, arquive-se com 

baixa dos autos na distribuição, com as anotações de estilo e as cautelas 

de praxe. Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema PJE 

Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 17 de setembro de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002143-55.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR AUGUSTO BASTOS (REQUERIDO)

JAIRO FUNKE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002143-55.2017.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: CESAR AUGUSTO BASTOS Vistos. Intimem-se as partes 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que ainda 

pretendem produzir, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento. Com a especificação das provas, venham os autos 

conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 03 de 

setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004242-95.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO GLEUDISTONY PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar o exequente para apresentar 

o resumo da inicial, conforme prevê o item 6.16.7.22 da CNGC, no prazo 

de 15 dias, o resumo deverá ser encaminhado no email da secretaria: 

pri.3civel@tjmt.jus.br, devendo a secretaria ser informada sobre o envio 

da inicial resumida.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001859-13.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RANGEL TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001859-13.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: RANGEL TRANSPORTES LTDA - ME Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO BRADESCO S/A em 

face do RANGEL TRANSPORTES LTDA (MORETTO E MORETTO 

TRANSPORTES), devidamente qualificados nos autos. No ID 12911595, a 

parte requerente pugnou pela desistência da ação e a extinção do 

processo. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. 

Analisando os autos, verifico que a parte requerente informa o 

desinteresse no prosseguimento da ação, razão pela qual a extinção do 

processo é medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido 

de desistência e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo 

Civil. Sem custas e taxas processuais. Sem honorários, uma vez que não 

se formou o contraditório. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 05 de setembro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005113-28.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

SERGIO SCHULZE (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ GARRIDO DOMINGUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005113-28.2017.8.11.0037. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: ANDRE LUIZ 

GARRIDO DOMINGUES Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO ajuizada por BV FINANCEIRA S/A em face do ANDRE LUIZ 

GARRIDO DOMINGUES, todos qualificados nos autos. No id. 13979176, as 

partes realizaram composição amigável e pugnaram pela homologação do 

acordo e a consequente extinção do feito. É a síntese do relatório. 

Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que houve acordo 

judicial entre as partes litigantes, devidamente representadas por seus 

procuradores, as quais estabelecem parâmetros para a resolução 

completa do objeto jurídico perseguido nestes autos, razão pela qual 

pugnam pela homologação do acordo e, em consequência, requerem a 

extinção do feito. Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo 

solução pacificadora para o litígio nos e sendo direito transigível, devida é 

a homologação por ato judicial. Ante o exposto, HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo entabulado, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, inclusive a constituição de título judicial para fins executivos, se 

for o caso, fazendo seus termos parte integrante desta decisão, e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil. Custas e 

despesas processuais, conforme acordado entre as partes. Honorários 

advocatícios nos termos do acordo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 05 de setembro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000844-43.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DE CASTRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 
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ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: JOAO BATISTA 

DE CASTRO Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em 

face do JOÃO BATISTA DE CASTRO, devidamente qualificados nos autos. 

No ID 13105123, a parte requerente pugnou pela desistência da ação e a 

extinção do processo. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que a parte 

requerente informa o desinteresse no prosseguimento da ação, razão pela 

qual a extinção do processo é medida que se impõe. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o pedido de desistência e, por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas e taxas processuais. 

Sem honorários, uma vez que não se formou o contraditório. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 05 de setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006050-04.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS FIGUEIREDO SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006050-04.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: LUIZ CARLOS FIGUEIREDO SILVA 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO 

LIMINAR movida pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face 

de LUIZ CARLOS FIGUEREDO SILVA, qualificados nos autos. A ausência 

de prova da entrega da notificação extrajudicial, ainda que a devedora 

tenha descumprido a obrigação contratual ligada à informação de seu 

novo endereço, não comprova a constituição em mora, sendo incabível, 

portanto, a concessão da liminar, ante a falta requisito de procedibilidade à 

ação de busca e apreensão (artigos 2º, §§ 1º e 3º, do Decreto-lei nº 

911/69). O credor possui outro meio para constituir àquela em mora, 

mesmo diante do endereço incorreto, qual seja, o protesto do título e a 

intimação por edital (Agravo de instrumento nº 897.053-0/0, Rel. Des. 

Rocha de Souza, 32ª Câmara de Direito Privado). Assim, a ausência do 

preenchimento dos requisitos estampados pelo artigo 2º, § 2º, do 

Decreto-Lei nº 911/69 equivale a não comprovação da mora da agravada, 

de modo que inviável se mostra o decreto de apreensão do bem. 

Corroboram esse entendimento os seguintes precedentes: PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

BUSCA E APREENSÃO. PROVA DA MORA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO 

DOS MEIOS PARA LOCALIZAR O DEVEDOR. REEXAME DE PROVAS. 

SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ 

considera que a intimação do protesto por edital é meio hábil para a 

caracterização da mora, desde que esgotadas as tentativas para a 

localização do devedor. 2. O recurso especial não comporta o exame de 

questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos 

autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem 

concluiu que a agravante não esgotou as tentativas para localizar o 

devedor. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas 

produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 4. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 357.407/RS, 

Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado 

em 3/12/2013, DJe 3/2/2014). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. 

CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO 

QUE AFIRMA NÃO HAVER PROVA DA NOTIFICAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA 

7/STJ. 1. A concessão de medida liminar em ação de busca e apreensão 

decorrente do inadimplemento de contrato com garantia de alienação 

fiduciária está condicionada, exclusivamente, à mora do devedor, que, nos 

termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69, poderá ser comprovada 

por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e 

Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor. 2. No presente 

caso, o Tribunal de origem se pronunciou expressamente sobre a 

ausência de comprovação do envio da notificação extrajudicial, mediante 

juntada do Aviso de Recebimento - AR. Dessa forma, o acolhimento da 

pretensão recursal no sentido de que teria ocorrido a constituição em 

mora do devedor, demandaria a alteração das premissas 

fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o 

revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede 

de recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não 

provido. (AgRg no REsp n. 1.194.119/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 18/12/2013). 

Ante o exposto, intime-se o autor para comprovar a mora, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de indeferimento, nos termos do artigo 321, 

parágrafo único, do mesmo Código. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Primavera do Leste/MT, 17 de setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001286-09.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK (ADVOGADO(A))

THIAGO ANTONIO CORDEIRO BAUER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001286-09.2017.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: THIAGO ANTONIO CORDEIRO BAUER Vistos. Considerando a 

manifestação da parte requerida (id. 14494104), intim-se o requerente 

para manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias. Após, façam-me os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo 

Primavera do Leste/MT, 17 de setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034828/9/2018 Página 148 de 849



Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003429-34.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES MORAES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003429-34.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MARIA DE LOURDES MORAES Vistos. 

Diante do teor do pedido retro (id. 14231856), defiro o postulado. Assim, 

concedo o prazo de 30 (trinta) dias para a parte autora comprovar nos 

autos a mora da parte requerida, sob pena de extinção do processo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 17 de setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005287-03.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVAIR APARECIDO DE PIERI (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001573-35.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR (ADVOGADO(A))

LUCAS ALVES BOLONHEIZ (AUTOR(A))

MARIA ELIZABETH DE CARVALHO ALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANI OLIVEIRA BISPO ROSA (RÉU)

GLEDSON MOREIRA SANTANA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001573-35.2018.8.11.0037. AUTOR(A): MARIA ELIZABETH DE 

CARVALHO ALVES, LUCAS ALVES BOLONHEIZ RÉU: GLEDSON 

MOREIRA SANTANA, ELIANI OLIVEIRA BISPO ROSA Vistos. Intime-se a 

parte autora pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção por abandono (artigo 485, III, Código 

de Processo Civil). Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo. Primavera do Leste/MT, 17 de setembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000395-85.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA ALFER LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000395-85.2017.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: CONSTRUTORA ALFER LTDA - EPP Vistos. Intime-se o 

requerente para se manifestar quanto às buscas de endereço (id. 

15109707 e 15109710) e dar prosseguimento ao feito no prazo de 10 

(dez) dias. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente a parte autora para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Após, concluso para análise. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Primavera do Leste/MT, 17 de setembro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003431-04.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ERASMO RODRIGUES (REQUERIDO)

VICTOR ALVES PEIXOTO DE FARIA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003431-04.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: FRANCISCO ERASMO RODRIGUES 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA e APREENSÃO COM PEDIDO DE 

LIMINAR proposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A em face de FRANCISCO ERASMO RODRIGUES, todos 

devidamente qualificados nos autos. No id. 13806439, o réu informa que 

ingressou com ação de consignação em pagamento nº 

1002349-35.2018.8.11.0037 em trâmite nesta 3º vara cível, requerendo a 

conexão das ações e revogação da medida liminar. À priori, pelo exame 

do processado, constato conexão entre os feitos analisados, vez que 

apresentam idênticos pedidos, causa de pedir e identidade de partes, além 

do risco iminente de proferir-se decisões conflitantes em feitos que tratam 

de mesma matéria, os quais apresentam como única divergência o número 

do contrato de mútuo financeiro discutido. Destarte, nos termos do artigo 

55, caput, do Código de Processo Civil, DECLARO CONEXOS os 

processos n° 1003431-04.2018.8.11.0037 e 1002349-35.2018.8.11.0037. 

Determino suas tramitações e julgamentos de maneira conjunta. No que 

concerne ao pedido de revogação da liminar, indefiro o postulado. 

Mantenho a decisão Id. 13402945, pelos próprios fundamentos. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 17 de setembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002751-53.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DINES ROQUE (AUTOR(A))

ANESIO RIETH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO PAIVA (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004349-42.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIVIRINO CORREIA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004349-42.2017.8.11.0037. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

SIVIRINO CORREIA DE SOUZA Vistos. Trata-se de BUSCA E APREENSÃO 

ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A 

em face de SIVIRINO CORREIA DE SOUZA, devidamente qualificados nos 

autos. No ID 13696955, a parte requerente pugnou pela desistência na 

ação e a extinção do processo. É a síntese do relatório. Fundamento e 

decido. Analisando os autos, verifico que a parte requerente informa o 

desinteresse no prosseguimento da ação, razão pela qual a extinção do 

processo é medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido 

de desistência e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo 

Civil. Custas e taxas pagas (Id 9863563/ 9863577). Sem honorários, uma 

vez que não se formou o contraditório. Defiro o pedido de liberação da 
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restrição do veículo de Id 9899863. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera 

do Leste/MT, 18 de setembro 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005929-73.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE GUADAGNIN (AUTOR(A))

MARCELO PILOTO MACIEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALESIO DIAS NUNES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005929-73.2018.8.11.0037. AUTOR(A): JACQUELINE GUADAGNIN RÉU: 

SALESIO DIAS NUNES Vistos. Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA movida por 

JACQUELINE GUADAGNIN em face de SALESIO DIAS NUNES, ambos 

qualificados nos autos. A pretensão visa ao cumprimento de obrigação 

adequada ao procedimento e vem em petição devidamente instruída por 

prova escrita sem eficácia de título executivo, de modo que a monitória é 

pertinente (art. 700, Código de Processo Civil). Não estando presentes as 

hipóteses de improcedência liminar do pedido, defiro a expedição de 

mandado de pagamento e concedo ao requerido o prazo de 15 (quinze) 

dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de 5% 

(cinco por cento) do valor da causa, conforme determinação legal do 

artigo 701, caput, do Código de Processo Civil, ficando isento do 

pagamento de custas processuais se o cumprir no prazo, nos termos do 

§1º do artigo supracitado. Fica facultado ao requerido, no mesmo prazo, 

opor, nos próprios autos, Embargos à Ação Monitória, alertando-o de que, 

nos termos do artigo 702, §2º, do Código de Processo Civil, quando este 

alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á 

declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando 

demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena de rejeição 

liminar, se esse for o único fundamento. Ainda, poderá o requerido, no 

prazo para oposição dos Embargos, reconhecendo o crédito do 

requerente e, comprovado o depósito de 30% (trinta por cento) do valor 

objeto da pretensão monitória, acrescido das custas e dos honorários 

advocatícios de 5% (art. 701, parte final, do Código de Processo Civil), 

requerer o parcelamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, 

acrescida da correção monetária e dos juros legais, nos termos dos 

artigos 916 c/c 701, §5º, ambos do Código de Processo Civil. Fica o 

requerido alertado de que, não sendo cumprido o mandado, não sendo 

opostos Embargos Monitórios e não sendo requerido o parcelamento na 

forma dos artigos acima citados, constituir-se-á de pleno direito o título 

executivo judicial, na forma do artigo 702, §8º, do Código de Processo 

Civil, seguindo-se à fase de cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 513 e seguintes do Código de Processo Civil. Cite-se. Ressalte-se 

que, de acordo com o artigo 3º, §3º, Código de Processo Civil, a 

conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos deverão ser estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, 

inclusive, no curso do processo e não somente na audiência inicial. Assim, 

em respeito à primazia da autocomposição, designo audiência de 

conciliação para o dia 11 de outubro de 2018, às 13h20min, a ser 

realizada pelo conciliador, na sede do Fórum desta Comarca. Intimem-se 

as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a audiência designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente. Via digitalmente assinada da decisão e instruída 

servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A presente 

citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição inicial e 

dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às 

regras fundamentais dos artigos 4º e 6º, ambos do Código de Processo 

Civil, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 18 de setembro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000818-45.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

DARLEY DA SILVA CAMARGO (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILZA GONCALVES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000818-45.2017.8.11.0037. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO 

EXECUTADO: ILZA GONCALVES Vistos. Defiro o pedido de ID 14821490 

e, em consonância com o disposto no artigo 921, III, §1º, do Código de 

Processo Civil, determino a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) 

ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o referido 

prazo sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados 

bens penhoráveis, determino, desde já o arquivamento dos autos, 

independente de nova intimação, oportunidade em que começará a correr 

o prazo de prescrição intercorrente. Após, intimem-se as partes para se 

manifestarem sobre a prescrição intercorrente de que trata o §4º do 

referido artigo, no prazo de 15 (quinze) dias. Consigno que os autos 

poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a 

qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Observadas às 

formalidades legais proceda-se com as baixas necessárias no relatório 

estatístico da corregedoria, levando o feito ao arquivo provisório até o 

prazo final da suspensão. Intimem-se. Cumpra, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 18 de setembro de 

2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003151-67.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

HUDSON JOSE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELBIO LUIZ SILVA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003151-67.2017.8.11.0037. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: ELBIO LUIZ 

SILVA DE OLIVEIRA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

ajuizada por BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO em face de ELBIO LUIZ SILVA OLIVEIRA, devidamente 

qualificados nos autos. No ID nº 14309715, a parte requerente pugnou 

pela desistência da ação e a extinção do processo. É o relatório. 

Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que a parte 

requerente informa o desinteresse no prosseguimento da ação, razão pela 

qual a extinção do processo é medida que se impõe. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o pedido de desistência e, por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, VIII, do Código de Processo Civil. Verifico que não consta nenhuma 

restrição judicial a ser baixada por este juízo. Custas pelo autor. Sem 

honorários, uma vez que não se formou o contraditório. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 18 de setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002995-45.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL MATIAS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CALCILANDIA MINERACAO LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO DE MORAIS CARVALHO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001633-42.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO JOHN DEERE S.A. (REQUERENTE)
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CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALECIO MICHELON (REQUERIDO)

MARCIA MARIA PEREIRA MICHELON (REQUERIDO)

J. F. PRESTACAO DE SERVICOS AGRICOLAS LTDA - ME (REQUERIDO)

FLAVIO ANTONIO FERRAZZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001633-42.2017.8.11.0037. Vistos. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão proposta por BANCO JOHN DEERE S.A em face de J.F. 

PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA - ME, FLAVIO ANTONIO 

FERRAZA, JOSÉ ALECIO MICHELON e MARCIA MARIA PEREIRA 

MICHELON, todos qualificados. No ID 12857687, a parte requerente 

pugnou pela desistência na ação e a extinção do processo. É a síntese do 

relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que a parte 

requerente informa o desinteresse no prosseguimento da ação, razão pela 

qual a extinção do processo é medida que se impõe. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o pedido de desistência e, por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas e taxas. Sem 

honorários, uma vez que não se formou o contraditório. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 18 de setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004955-70.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO JULIO LOURENCO (AUTOR(A))

RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004955-70.2017.8.11.0037. AUTOR(A): RENATO JULIO LOURENCO RÉU: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento. Com a especificação das provas, venham os 

autos conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 18 de 

setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1002412-94.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FERNANDES FALCIONI (REQUERENTE)

RICARDO PENACHIN NETTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002412-94.2017.8.11.0037. REQUERENTE: LUCAS FERNANDES 

FALCIONI REQUERIDO: BANCO SAFRA S-A Vistos. Intimem-se as partes 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que ainda 

pretendem produzir, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento. Com a especificação das provas, venham os autos 

conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 25 de 

setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002025-79.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS RENATO HERINGER (ADVOGADO(A))

FERNANDO GOELLNER (EMBARGANTE)

LUIZ ALBERTO GOELLNER (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EMBARGADO)

DARLEY DA SILVA CAMARGO (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002025-79.2017.8.11.0037. EMBARGANTE: LUIZ ALBERTO GOELLNER, 

FERNANDO GOELLNER EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE 

DO CERRADO Vistos. Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, com 

as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a especificação 

das provas, venham os autos conclusos para deliberações. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 25 de setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001220-29.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO (ADVOGADO(A))

ANTONIO FERNANDO BARISON (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001220-29.2017.8.11.0037. AUTOR(A): ANTONIO FERNANDO BARISON 

RÉU: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Intimem-se as partes 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que ainda 

pretendem produzir, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento. Com a especificação das provas, venham os autos 

conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 25 de 

setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000559-84.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA (ADVOGADO(A))

FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

EDSON VANDER DIAS JUNIOR (RÉU)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000559-84.2016.8.11.0037. AUTOR(A): FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA 

RÉU: BRADESCO SEGUROS S/A, EDSON VANDER DIAS JUNIOR Vistos. 

Aguarde-se o julgamento do Agravo de Instrumento. Às providências 

Primavera do Leste/MT, 25 de setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001186-54.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON SCHULTZ DE BARROS (ADVOGADO(A))

SUELEN CRISTINA VIANA CORA (ADVOGADO(A))

ETELVINO PAGLIARI (AUTOR(A))

ARI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BRUNA CRISTINA HEPP RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

SERGIO SCHULZE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034828/9/2018 Página 151 de 849



P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001186-54.2017.8.11.0037. AUTOR: ETELVINO PAGLIARI RÉU: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos. 

Trata-se de ação revisional com pedido de antecipação de tutela ajuizada 

por ETELVINO PAGLIARI em face BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ambos qualificados nos autos. As 

partes realizaram composição amigável e pugnaram pela homologação do 

acordo e a consequente extinção do feito (IDs 14264548 e 14264560). É a 

síntese do relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico 

que houve acordo entre as partes litigantes, devidamente representadas 

por seus procuradores, as quais estabelecem parâmetros para a 

resolução completa do objeto jurídico perseguido nestes autos, razão pela 

qual pugnam pela homologação do acordo e, em consequência, requerem 

extinção do feito. Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo 

solução pacificadora para o litígio e sendo direito transigível, devida é a 

homologação por ato judicial. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, 

o acordo entabulado (IDs 14264548 e 14264560), para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de título judicial para fins 

executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte integrante desta 

decisão, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Proceda-se a baixa da restrição via renajud do veículo 

objeto do contrato nº 650218787/ 12039000175937. As partes desistem 

do prazo recursal. Sem custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios nos termos do acordo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 25 de setembro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 126683 Nr: 9223-29.2013.811.0037

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MAIA MEDEIROS, ISOLDE SARTORETO MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO TORQUATO PAREDES SOBRINHO, 

MARIA MAIA TORQUATO PAREDES, DEMÉSIO MAIA, THEREZA FONTANA 

MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES - 

OAB:10438/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR BALDANI - 

OAB:SP/33788, ADEMAR FERNANDO BALDANI - OAB:SP/141254, 

ALESSANDRO ADALBERTO REIGOTA - OAB:SP/135269, ANDRÉ 

HENRIQUE DOMINGOS - OAB:259.364/SP, DIONÍSIO APARECIDO 

TERÇARIOLI - OAB:SP/124.806, EDIONE CRISTINA DE OLIVEIRA PIRES - 

OAB:263.380, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT, EDUARDO 

FRANCISCO PINTO - OAB:SP/215.323, FABIANO DE ALMEIDA - 

OAB:139962/SP, GERSON JOSÉ BENELI - OAB:86749-SP, sergio 

augusto frederico - OAB:80.249 SP

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE DEPÓSITO EM CONSIGNAÇÃO ajuizada por JOSÉ 

MAIA MEDEIROS e ISOLDE SARTORETO MEDEIROS em face de DEMÉSIO 

MAIA e TEREZA FONTANA MAIA, todos qualificados nos autos.

Compulsando os autos, constato a existência de conexão entre os 

processos sob o nº 77029 e 66702, ambos em trâmite na Comarca de 

Poxoréu - MT, vez que tratam do mesmo objeto jurídico, além do risco 

iminente de proferir-se decisões conflitantes entre os feitos.

Destarte, nos termos do artigo 55, caput, do Código de Processo Civil, 

DECLARO CONEXOS os processos nº 1966-80.2017.811.0014 (código 

77137),  nº 499-37.2015.811.0034 (cód igo 66702)  e  n º 

9223-29.2013.811.0037 (código 126683) e DETERMINO sua tramitação e 

julgamento de maneira conjunta.

Ante o exposto, DECLARO a INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste juízo para 

o processamento e julgamento do pedido e, preclusas as vias recursais, 

determino a remessa dos autos à Comarca de Poxoréu – MT para análise 

e processamento do pedido, com as baixas e anotações devidas.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 5638 Nr: 90-90.1995.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCLIDES GALVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:MT/4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 229. Para tanto, expeça-se o mandado de penhora 

e avaliação do veículo.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 17516 Nr: 2393-67.2001.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Confederação Nacional da Agricultura - CNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joelson Alves de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE ARAUJO RAMOS - OAB: 

MT 4701, LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - OAB:5291/MT, MARILAINE 

PINHEIRO DE MELLO - OAB:8146-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO CREMA - 

OAB:2860-A-MT, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, requerendo o que entender de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 115624 Nr: 6181-06.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Romagnoli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO RAUL CABRAL, FRANCIELI 

TRIZOTTO CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIETE JANAINE BERALDO DE 

PIERI - OAB:201899-RJ, RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - OAB:MT 13984-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE LUZA - OAB:MT 

14.059, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900, 

MARIANA CALVO CARUCCIO - OAB:19412/OAB MT, MAURO PORTES 

JUNIOR - OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 

12306-B, SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7.366, 

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7.366 MT

 Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por 

MARCOS ROMAGNOLI em face de EVERALDO RAUL CABRAL e 

FRANCIELI TRIZOTTO CABRAL, todos qualificados nos autos.

As partes realizaram composição amigável e pugnaram pela homologação 

do acordo e a suspensão do feito até a liquidação final da dívida, 

conforme fls. 125/130.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo entre as partes litigantes, 

devidamente representadas por seus procuradores, as quais estabelecem 

parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico perseguido 

nestes autos, razão pela qual pugnam pela homologação do acordo e, em 

consequência, requerem a suspensão do feito até a liquidação final da 

dívida.

 Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, o ACORDO acima entabulado, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de título 

judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte 

integrante desta decisão.

Determino a suspensão do processo até 31/01/2021, nos termos dos 

artigos 313, II, 921, I e 922, todos do Código de Processo Civil.

Decorrido 30 dias da data final da suspensão, caso não haja manifestação 

das partes, presumir-se-á que o acordo foi integralmente cumprido, 

devendo o feito ser remetido à conclusão para extinção.
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Custas e honorários advocatícios na forma do acordo.

 Após, certifique-se e concluso para sentença.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 109771 Nr: 95-19.2012.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO DARCI FERRARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 59.

Dê-se vista à parte dos autos, pelo prazo legal, conforme requerido.

Após, retornem-me os autos conclusos.

Cumpra, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 106081 Nr: 5122-17.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO DARCI FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DA ROSA GOMES - 

OAB:MT/12610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 Vistos.

Aguarde-se cumprimento de ato em apenso.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 138757 Nr: 9538-23.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO GOMES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de analisar os pedidos, intime-se a parte exequente para juntar os 

cálculos atualizados, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme fls. 88.

Decorrido o prazo, certifique-se e venham os autos conclusos para 

analise dos demais pedidos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 154540 Nr: 6535-26.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOBINALDO ASSUNÇÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANETE FERREIRA DE SOUZA 

RIBEIRO - OAB:12.726 / MT, PRISCILA JULIANA LEITE DA SILVA - 

OAB:MT 22436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 61. Para tanto, expeça-se o mandado de penhora e 

avaliação do veículo.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Outrossim, defiro o pedido de expedição de ofício ao SERASA/SPC para 

negativação do nome do executado em razão deste processo, ante o 

disposto no artigo 782, §3º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 125246 Nr: 7823-77.2013.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTIPAR - FERTILIZANTES DO MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI MONTAGNI, FERNANDO ROMAGNOLI 

ROSSETO, IVANIO LUIZ SARTORETO, COOALESTE - COOPERATIVA 

AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MT, DIEGO 

KENJI MUROFUSE, PAULO MASSANORE BANDO, ADELINO GUADAGNIN, 

MIGUEL APARECIDO DO LAGO, MAURO JUNIOR DEFENTE, CRISTIANO 

DARCY SOUZA MONTAGNI, MAURO EIITI MUROFUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ARAÚZ FILHO - 

OAB:PR/ 27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

JANAÍNA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - OAB:MT 9373, JANAINA 

ROSSAROLLA BANDO - OAB:12951/MT, JULIANA COPETTI - 

OAB:MT/15.746-B

 Vistos.

Da análise dos autos, chamo o feito à ordem para fazer constar no 

despacho de fl. 327 a intimação da parte exequente para que providencie 

o pagamento das diligências necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 139757 Nr: 10124-60.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA PRATA CORRETORA DE SEGUROS 

LTDA, DJALMA DOS SANTOS DAMIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, requerendo o que entender de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 135043 Nr: 6817-98.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L A MATHEUS ME, LUCIANA APARECIDA 

MATHEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 123454 Nr: 6010-15.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE "PRIMACREDI"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIMITRI KUZMIN, PARASKEWIA KUZMIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 
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DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLI MARIANI LIMA DA 

SILVA - OAB:MT/19369/O

 Vistos.

Cumpra-se integralmente a decisão retro.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 106563 Nr: 5629-75.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO D. DE OLIVEIRA - ME, EDVALDO 

DOMINGOS DE OLIVEIRA, LUCIENE FRANCISCA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Sobre a petição retro, diga a parte exequente, no prazo de 10 (dez) dias.

 Após, retornem conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 32101 Nr: 356-28.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO REICHE NETTO, Devanir Reiche

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO REZENDE 

FORTES JUNIOR - OAB:MT/14848, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI 

- OAB:MT 8239-B, Luis Carlos Conejo - OAB:MT 13056

 Vistos.

Defiro o pedido de busca de bens através do sistema INFOJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome do 

executado, utilizando-se o Sistema INFOJUD.

Juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda dos 

executados, deverá o feito tramitar sob segredo de justiça, devendo a 

Secretaria proceder à correta identificação do feito.

Sem prejuízo, defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, 

eventualmente encontrados, através do sistema RENAJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo 

registrado em nome do requerido, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD.

Realizadas as diligências, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre o que lhes entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 15468 Nr: 934-30.2001.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRONTEIRA COM. DE CEREAIS E REPRES. DE PROD. 

AGROP. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO PEDRO SCHAFFER, JOÃO ARNALDO 

SCHAFFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICYLENE RUFINA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:MT 15.873/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, defiro o pedido de fls. 187. Expeça-se certidão para fins do 

artigo 828 do Código de Processo Civil, conforme requerido.

Defiro, ainda, a suspensão dos autos em consonância com o disposto no 

artigo 921, III, §1º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão da 

execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a 

prescrição.

Decorrido o referido prazo sem que seja localizada a parte executada ou 

que sejam encontrados bens penhoráveis, determino, desde já o 

arquivamento dos autos, independente de nova intimação, oportunidade 

em que começará a correr o prazo de prescrição intercorrente.

Após, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a prescrição 

intercorrente de que trata o §4º do referido artigo, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Consigno que os autos poderão ser desarquivados para prosseguimento 

da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

Observadas às formalidades legais, proceda-se com as baixas 

necessárias no relatório estatístico da corregedoria, levando o feito ao 

arquivo provisório até o prazo final da suspensão.

Intimem-se.

 Cumpra, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 108934 Nr: 8125-77.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A - DIVISÃO PIONEER 

SEMENTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO RAUL CABRAL, FRANCIELI 

TRIZOTTO CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUÍS ZANON - OAB:RS 

14.705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para manifestar sobre a carta precatória devolvida de fls. 153/156, no 

prazo de 05 dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 125673 Nr: 8240-30.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIMAR MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY MARIA DA SILVA 

ALCÂNTARA - OAB:MT/11.854, VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem sobre o càlculo de fls. 119 requerendo o que entenderem de 

direito, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 54062 Nr: 1740-21.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDGARD OMETTO COSENTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUNGE ALIMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:MT/ 7.680, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SCHNEIDER - OAB:5.238 

MT, LAURO ALVES PEREIRA - OAB:15.349, OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2.152-B MT, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - OAB:MT 8.177

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 112407 Nr: 2903-94.2012.811.0037
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO LÚCIO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENI DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVES CAMPOS - 

OAB:MT 14762

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para, em 10 (dez) dias, trazer aos autos 

certidão atualizada da matrícula do imóvel, quando, então, será analisado o 

pedido de fls. 40/41.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 35858 Nr: 3880-33.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADIRO FREITAS - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUTRIFORTE COMÉRCIO E TRANSPORTE 

LTDA, AVELYNO NETO SILVA LUZ, ANÉSIO RIETH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 

3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de expedição de ofício ao SERASA/SPC para negativação 

do nome dos executados NUTRIFORTE COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA, 

AVELINO NETO SILVA LUZ e ANESIO RIETH em razão deste processo, 

ante o disposto no artigo 782, §3º, do Código de Processo Civil.

Após, intimem-se as partes para se manifestarem sobre o que lhes sejam 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 150042 Nr: 4430-76.2015.811.0037

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL REUTOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVOSTIAN REUTOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO 

BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B

 Vistos. Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas 

justificativas, sob pena de indeferimento.

 Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 142666 Nr: 1008-93.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALGODOEIRA MB LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:MT 

20732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro, por ora, o pedido retro, uma vez que o executado não foi 

devidamente citado.

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

informar o endereço atualizado da parte executada, bem como requerer o 

que entender de direito.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 117698 Nr: 56-85.2013.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERALDO RAUL CABRAL, FRANCIELI TRIZOTTO 

CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Romagnoli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO COSTA NICOLINO - 

OAB:OAB/MT 12.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIETE JANAINE BERALDO 

DE PIERI - OAB:201899-RJ, RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - OAB:MT 

13984-B

 Vistos.

Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizada EVERALDO RAUL 

CABRAL e FRANCIELI TRIZOTTO CABRAL em face de MARCOS 

ROMAGNOLI, devidamente qualificados nos autos.

Analisando os autos em apenso, verifico que houve a realização de 

acordo extrajudicial no processo de execução em apenso 117698, onde 

requerem a extinção deste processo de embargos à execução.

 É o relatório.

 Fundamento e decido.

Considerando o pedido de item 12 da minuta de acordo que as partes 

requerem, expressamente, a extinção do feito, entendo que a extinção é 

medida que se impõe, ante a perda superveniente do objeto.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios nos termos do acordo (fls. 105/107).

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 128689 Nr: 1582-53.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR DA ROSA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO GMAC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:MT 11546-A

 Vistos.

Ante a inércia da parte exequente, intime-a novamente, pessoalmente, 

através de seu representante legal, para promover o regular andamento 

do feito, em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, nos 

termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 135164 Nr: 6911-46.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZIAS FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAUL NUNES - 

OAB:MT/12211-B

 Vistos.

Da análise dos autos, chamo o feito à ordem para fazer constar no 

despacho de fl. 300 a designação da audiência de conciliação para o dia 

08/11/2018, às 13h20min, a ser realizada pelo conciliador na sala de 
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conciliação, na sede do fórum.

Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a audiência designada. Não havendo advogado 

constituído, intime-se pessoalmente.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 163462 Nr: 1933-55.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS CONCEIÇÃO DE SOUZA, JONATAS 

SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROYAL COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME, 

LUAN SABADINI, EDERSON CAUE DE ARAUJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - 

OAB:MT 16970, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT8.798-A, STEFFANE DE PAULA GOMES DOS SANTOS - 

OAB:MT/ 19044, STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - 

OAB:MT-13.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, NELSON 

A.MANOEL JUNIOR - OAB:OAB/MT 5454 -B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para manifestar sobre os documentos de fls. 514/515, no prazo de 05 

dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 166929 Nr: 3649-20.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENIR KAPPES BACCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se integralmente a decisão retro.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 115075 Nr: 5593-96.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNION AGRO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TRAJANO CAMARGO DOS 

SANTOS - OAB:9171-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 

3873

 Ante o exposto, defiro o pedido de fls. 91/92.Proceda-se às diligências a 

fim de se incluir a restrição de circulação nos veículos registrados em 

nome do executado (fl. 64), junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o Sistema 

RENAJUD.Realizadas as diligências, intimem-se as partes para se 

manifestarem sobre o que lhes entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.Sem prejuízo, defiro o pedido de fl. 82. Apense-se estes autos aos 

autos dos embargos à execução nº 8070-92.2012.811.0037 (código 

117394).Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 156700 Nr: 7511-33.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSF-M, MVF, SSSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro a petição de fls. 64.

Diante do teor da petição de fl. 64, determino o desbloqueio de 

transferência veículos NUE-4543, RENAVAN 004674473820, marca 

Fiat/Uni Mille e placa NJL-4722, RENAVAN 00311063497, marca 

Ford/Fiesta SE, para que seja realizado o imediato desbloqueio dos 

veículos supra mencionados.

 Sem prejuízo, defiro o pedido de busca de bens através do sistema 

INFOJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome do 

executado, utilizando-se o sistema INFOJUD.

Com a juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda da 

executada, vista dos autos a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Importante consignar que o feito deverá tramitar sob segredo de justiça, 

devendo a Secretaria proceder à correta identificação do feito.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 106416 Nr: 5466-95.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENTIL MINUZZO SILVESTRINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos através do sistema 

RENAJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição nos veículos, 

eventualmente encontrados, em nome dos executados, junto ao 

DETRAN/MT, utilizando-se o Sistema RENAJUD.

Realizada a diligência, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos 

automóveis.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Sem prejuízo, defiro o pedido de busca de bens através do sistema 

INFOJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome do 

executado, utilizando-se o Sistema INFOJUD.

Com a juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda dos 

executados, vista dos autos à parte exequente, para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Importante consignar que o feito deverá tramitar sob segredo de justiça, 

devendo a Secretaria proceder à correta identificação do feito.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 162235 Nr: 1345-48.2016.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEGRETI & SLAPAK LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE SARTORI ROGGIA, ALCEU ROGGIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A, TALITA BORGES REIS - OAB:19942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a tentativa infrutífera de intimação em nome dos 

requeridos, defiro o requerimento de busca de endereço através do 

sistema INFOJUD.

Frustrada a tentativa de localização do endereço da parte executada, 

determino a expedição de ofício às concessionárias de água e energia, 

bem como às empresas de telefonia NET, GVT, VIVO, TIM, OI e CLARO, a 
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fim de buscar o endereço dos requeridos.

Insta consignar que o pedido possui respaldo no artigo 256, do Código de 

Processo Civil, veja-se:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o 

citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que 

recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a 

notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca 

houver emissora de radiodifusão.

§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas 

as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo 

de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou 

de concessionárias de serviços públicos.

Com a vinda das informações, proceda-se nova tentativa de intimação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 32620 Nr: 860-34.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR MASCHIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS HERINGER - 

OAB:MT/5280-A

 Vistos.

Defiro o pedido de busca de bens através do sistema INFOJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome da 

executada, utilizando-se o sistema INFOJUD.

Com a juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda da 

executada, vista dos autos a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Importante consignar que o feito deverá tramitar sob segredo de justiça, 

devendo a Secretaria proceder à correta identificação do feito.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 22847 Nr: 79-80.2003.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHEMINOVA BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR MASCHIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BERTOLDO BARCHET 

- OAB:MT 5665

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS RENATO HERINGER - 

OAB:MT 5280-A

 Vistos.

Considerando os pedidos de fl. 207 requerendo a realização de buscas 

via sistema GIF para consulta aos Cartórios de Registros de Imóveis do 

Estado de Mato Grosso, este não merece prosperar, uma vez que o 

sistema GIF tem destinação diferente daquela pleiteada pelo autor, 

conforme Provimento nº 53/2008 da Corregedoria-Geral da Justiça.

Consigno que o referido sistema tem o propósito de integrar os foros 

extrajudiciais judiciais com objetivo de implantar um modelo de selo 

eletrônico que substitua o selo físico existente.

 Assim, intime-se o autor para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 37187 Nr: 5134-41.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE PRODUTOS AGRÍCOLAS 

SUKNIM LTDA, KIM SEOK LIN, MARIA DE JESUS VIANA KIM, MARIZETE DE 

JESUS SUKNIN KIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN TIEMI FREITAS ANBO - 

OAB:14097/MT, LUIS ARMANDO MAGGIONI - OAB:RS.46815, RODRIGO 

VILELA RAVANELLO - OAB:21360/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: silvio henrique correa - 

OAB:, SILVIO HENRIQUE CORREA - OAB:1601/RO

 Vistos.

Defiro o pedido de retro.

Proceda-se conforme requerido.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 166189 Nr: 3254-28.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIRENE DE SOUSA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:MT 12.411-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Determino a retificação da distribuição e autuação para constar a presente 

como cumprimento de sentença.

Intime-se o executado para pagar os valores indicados pelo exequente 

(fl.64), correspondente ao montante de R$ 1.414.10 (um mil, quatrocentos 

e quatorze reais e dez centavos) no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 523 Código de Processo Civil.

Fica a parte executada adverti da de que, transcorrido o prazo acima 

fixado sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação (artigo 525, Código de Processo 

Civil).

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do Código de 

Processo Civil, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, 

também, de honorários advocatícios de 10% (dez) por cento.

Todavia, em observância a Súmula 517 do STJ, ressalto que os honorários 

acima fixados somente serão devidos após escoado o prazo para 

pagamento voluntário, com ou sem impugnação.

Defiro o pedido de fl. 67, proceda-se às diligências a fim de baixar a 

restrição no veículo registrado em nome do requerido, junto ao 

DETRAN/MT, utilizando-se o Sistema RENAJUD.

Não havendo pagamento, concluso para analise dos pedidos de fl. 72.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 123006 Nr: 5545-06.2013.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO DARCI FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLA MESQUITA - 

OAB:OAB/MT 23.926-A, MARILI RIBEIRO TABORDA - OAB:MT/14.431-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme entendimento já pacificado pela jurisprudência pátria, mostra-se 

cabível a inserção de restrição de circulação, via RENAJUD, nas ações de 

busca e apreensão, no escopo de efetivar o cumprimento da decisão 

liminar, quando válida a notificação extrajudicial realizada, e inexistindo 

elementos que fragilizem a mora do devedor.

Neste sentido, cita-se jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. BLOQUEIO JUDICIAL DE CIRCULAÇÃO VIA 
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RENAJUD. POSSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO 

E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. É possível o lançamento de restrição de 

circulação, via RENAJUD, para efetivação da tutela pretendida. 2. Agravo 

em Recurso Especial conhecido. Recurso Especial conhecido e não 

provido. (STJ; AREsp 1.291.004; Proc. 2018/0109149-3; MG; Relª Minª 

Nancy Andrighi; Julg. 18/06/2018; DJE 21/06/2018; Pág. 4234)

Ante o exposto, defiro o pedido de restrição do veículo Marca/Modelo: 

TOYOTA/HILLUX CD 4X4; Ano de fabricação/modelo: 2009/2009; Chassi: 

8AJFZ29G196090389; Cor: Preto; Placa: NPP 3778; Renavam: 177212047 

via sistema RENAJUD.

 Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição de circulação no 

veículo registrado em nome do requerido, junto ao DETRAN/MT, 

utilizando-se o Sistema RENAJUD.

Após, intime-se o requerente para dar prosseguimento no feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 112502 Nr: 2855-38.2012.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALINO ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO PILOTO MACIEL - 

OAB:8222-B-MT

 Vistos.

Trata-se de REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR ajuizada 

D.F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA em face do NATALINO 

ALVES DOS SANTOS, todos qualificados nos autos.

À fl. 211, as partes realizaram composição amigável e pugnaram pela 

homologação do acordo e a consequente extinção do feito.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo judicial entre as partes 

litigantes, devidamente representadas por seus procuradores, as quais 

estabelecem parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido nestes autos, razão pela qual pugnam pela homologação do 

acordo e, em consequência, requerem a extinção do feito.

Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado à fl. 211, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição 

de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo seus termos 

parte integrante desta decisão, e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do 

Código de Processo Civil.

Custas e despesas processuais pagas às fls. 31/32. Honorários 

advocatícios nos termos do acordo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 167966 Nr: 4221-73.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRMÃOS SACHET LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024-O MT, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:MT 7187

 Vistos.

Considerando a petição de fl. 175, defiro o postulado e DETERMINO a 

suspensão do processo, conforme requerido.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 29075 Nr: 1421-92.2004.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA DE JESUS XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irondina Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO FRANCISCO VIEIRA DA 

SILVA - OAB:5685/MT, ONEDSON CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 

7.136-B, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Andre Molossi - 

OAB:7592-B/MT

 Vistos.

 Defiro o requerimento de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Sem prejuízo, defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, 

eventualmente encontrados, através do sistema RENAJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo 

registrado em nome do requerido, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD.

Realizada a diligência, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos 

automóveis.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Defiro ainda o pedido de busca de bens através do sistema INFOJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome do 

executado, utilizando-se o Sistema INFOJUD.

Com a juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda da 

executada, vista dos autos a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Importante consignar que o feito deverá tramitar sob segredo de justiça, 

devendo a Secretaria proceder à correta identificação do feito.

Outrossim, defiro o pedido de expedição de ofício ao SERASA/SPC para 

negativação do nome do executado em razão deste processo, ante o 

disposto no artigo 782, §3º, do Código de Processo Civil.

Restando negativas as diligências, intime-se a parte exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001126-81.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANE CORREIA DA SILVA (EXECUTADO)

CAMISARIA PRIMAVERA COMERCIO E CONFECCOES LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

EDITAL DE CITAÇÃO PROCESSO DE EXECUÇÃO PRAZO: 20 DIAS AUTOS 

N.1001126-81.2017.8.11.0037 AÇÃO: [CONTRATOS BANCÁRIOS] 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. EXECUTADO: 
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CAMISARIA PRIMAVERA COMERCIO E CONFECCOES LTDA - ME, ELIZANE 

CORREIA DA SILVA CITANDO(A,S): Nome: CAMISARIA PRIMAVERA 

COMERCIO E CONFECCOES LTDA - ME Nome: ELIZANE CORREIA DA 

SILVA DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 31/03/2017 VALOR DO 

DÉBITO: R$ $88,829.20 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a,s) 

acima qualificado(a,s), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos 

termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 03 (três) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima 

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida. RESUMO DA INICIAL: O Exequente é credor dos Executados da 

importância atualizada de R$ 88.829,20 (oitenta e oito mil oitocentos e vinte 

e nove reais e vinte centavos), representada pela inclusa Cédula de 

Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro nº 007.112.505, emitida em 

15/07/2013, no valor de R$ 72.520,82 (setenta e dois mil quinhentos e 

vinte reais e oitenta e dois centavos) pagável em 36 (trinta e seis) 

parcelas mensais e consecutivas no valor de R$ 2.457,75 (dois mil 

quatrocentos e cinquenta e sete reais e setenta e cinco centavos) cada, 

vencendo-se a primeira em 15/08/2013, cuja obrigação é líquida, certa e 

exigível. A dívida e seus acessórios tornaram-se exigíveis devido ao não 

pagamento das parcelas vencidas a partir de 15/06/2014, estando o 

crédito assim atualizado e representado, em conformidade com o art. 798, 

I, “b”, do CPC e planilha anexa. E, não tendo sido possível o recebimento 

pelos meios amigáveis não resta alternativa ao exequente, senão recorrer 

ao Judiciário para receber seu crédito, que representa dívida líquida, certa 

e exigível... ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a, s) 

executado(a,s) de que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos. Eu,Marizélia Alves 

Damasceno , digitei. Primavera do Leste, 27 de setembro de 2018 

MARIZELIA ALVES DAMASCENO

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001304-30.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L C C ROANI - ME (EXECUTADO)

JOSE CARLOS ROANI (EXECUTADO)

LEONTINA CAMARGO CAXAMBU ROANI (EXECUTADO)

 

EDITAL DE CITAÇÃO PROCESSO DE EXECUÇÃO PRAZO: 20 DIAS AUTOS 

N.1001304-30.2017.8.11.0037 AÇÃO: [CONTRATOS BANCÁRIOS] 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. EXECUTADO: L C C 

ROANI - ME, JOSE CARLOS ROANI, LEONTINA CAMARGO CAXAMBU 

ROANI CITANDO(A,S): Nome: L C C ROANI - ME Nome: JOSE CARLOS 

ROANI Nome: LEONTINA CAMARGO CAXAMBU ROANI DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 13/04/2017 VALOR DO DÉBITO: R$ $95,158.33 

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a,s) acima qualificado(a,s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. RESUMO DA INICIAL: O 

Exequente é credor dos Executados da importância atualizada de R$ 

95.158,33 (noventa e cinco mil cento e cinquenta e oito reais e trinta e três 

centavos), representada pela inclusa Cédula de Crédito Bancário 

Empréstimo – Capital de Giro nº 007713137, emitida em 23/01/2014, no 

valor de R$ 53.050,00 (cinquenta e três mil e cinquenta reais) pagável em 

60 (sessenta) parcelas mensais e consecutivas no valor de R$ 1.337,34 

(um mil trezentos e trinta e sete reais e trinta e quatro centavos) cada, 

vencendo-se a primeira em 20/02/2014, cuja obrigação é líquida, certa e 

exigível. A dívida e seus acessórios tornaram-se exigíveis devido ao não 

pagamento das parcelas vencidas a partir de 20/02/2014, ocasionando o 

vencimento antecipado da dívida, conforme clausula 7, estando o crédito 

assim atualizado e representado, em conformidade com o art. 798, I, “b”, 

do CPC e planilha anexa. E, não tendo sido possível o recebimento pelos 

meios amigáveis não resta alternativa ao exequente, senão recorrer ao 

Judiciário para receber seu crédito, que representa dívida líquida, certa e 

exigível. ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a, s) 

executado(a,s) de que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos. Eu,Marizélia Alves 

Damasceno, digitei. Primavera do Leste, 27 de setembro de 2018 

MARIZELIA ALVES DAMASCENO

Citação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001312-07.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON PALMEIRA ORMONDES (REQUERIDO)

 

CERTIFICO QUE O MANDADO DEVERÁ SER CUMPRIDO NA RUA ROBERTO 

COLONHESI, 175, PARQUE ELDORADO, PRIMAVERA DO LESTE-MT, 

ZONA3.

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001123-29.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE SANTANA JUNIOR (EXECUTADO)

MARILCE VIEIRA REGO DA SILVA (EXECUTADO)

PEREIRA DE ARRUDA & SILVA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE TERCEIRA VARA CIVEL Rua Benjamim Cerutti, n. 

252, Bairro: Castelândia - CEP: 78850-000 - Telefone: (66) 3500-1100 - 

Ramal: 219 MANDADO DE CITAÇÃO - ZONA 03 AÇÃO EXECUÇÃO 

Processo nº 1001123-29.2017.8.11.0037 EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA CPF: 

366.373.270-34, BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. CPF: NÃO 

INFORMADO EXECUTADO(A,S): Nome: PEREIRA DE ARRUDA & SILVA 

LTDA - ME Nome: MARILCE VIEIRA REGO DA SILVA Nome: JOSE DE 

SANTANA JUNIOR TODOS COM ENDEREÇO NA RUA AMALLIA OMETTO, 

651, BAIRRO ELDORADO, PRIMAVERA DO LESTE-MT TIPO DE AÇÃO:

[CONTRATOS BANCÁRIOS] VALOR DA CAUSA: $98,490.12 FINALIDADE: 

1. EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA, por todo o conteúdo do 

despacho abaixo transcrito e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) 

anexa(s) como parte(s) integrante(s) deste mandado, bem assim para que 

Pague, dentro de 03 (três) dias, contados da efetiva citação, o Principal e 

Acessórios Legais, abaixo indicado, sob pena de lhe ser(em) 

penhorado(s) eventual(is) bem(ns) indicado(s) pela parte credora, cuja 

constrição tenha sido deferida pelo Juízo* ou, na falta da indicação e 

respectivo deferimento, tantos bens quanto bastem para a satisfação 

integral da Execução, de acordo com a gradação legal (art. 652, § 2º e art. 

655, caput, ambos do CPC), onde quer que se encontrem, ainda que sob a 

posse, detenção ou guarda de terceiros (art. 659, § 1º, do CPC). 2. Não 

encontrando a parte devedora, proceder ao Arresto de bens pertencentes 

a ela, cumprindo o determinado no parágrafo único do art. 653 do CPC. 3. 

CITADO(S) O(S) EXECUTADO(S), Cientifique-o(s) de que a partir da 

juntada aos autos da primeira via do presente mandado, que deverá ser 

entregue em cartório após a citação, acompanhada da certidão inerente a 

esse ato, iniciará o prazo de 15 (quinze) dias para, independentemente da 

realização ou não da penhora, opor, querendo, Embargos do Devedor, de 

modo que a contagem do prazo, quando se tratar de litisconsórcio 

passivo, obedecerá ao disposto no art. 738, § 1º, do CPC. 4. Decorrido o 

prazo de 03 (três) dias (art. 652, caput), sem efetivo pagamento, munido 

da segunda via do mandado, PROCEDA-SE, de imediato, à PENHORA e 

AVALIAÇÃO de bens do(s) Executado(s), lavrando-se o respectivo Auto 

e de tais atos, intimando-se, na mesma oportunidade, o(s) executado(s) . 

5. Na hipótese de ser(em) penhorado(s) bem(ns) imóvel(eis) e sendo a 

parte devedora casada, Intime-se também o respectivo cônjuge. 6. Não 

localizada a parte executada para o fim de intimá-la da penhora, o oficial 

certificará detalhadamente as diligências realizadas, caso em que o juiz 

poderá dispensar a intimação ou determinará novas diligências. 7. Na 

hipótese de penhora de imóvel, em regra, o depósito recairá na pessoa 

do(s) Executado(s), que poderá(ão) recusar expressamente o encargo se 

não tiver condições práticas de zelar pela guarda e conservação do bem. 

Ademais, o oficial de justiça deverá observar as disposições contidas nos 

artigos 649, 659, §§ 2º ao 5º, 660, 666 e 680 c/c 681, todos do CPC. 
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DESPACHO/DECISÃO: Copia em anexo VALOR TOTAL DO DÉBITO RS 

$98,490.12 OBSERVAÇÕES: a) No caso de integral pagamento no prazo 

de 3 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade. b) O 

executado pode, no prazo de 10 (dez) dias após intimado da penhora, 

requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove 

cabalmente que a substituição não trará prejuízo algum ao exeqüente e 

será menos onerosa para ele devedor (art. 17, incisos IV e VI, e art. 620); 

c) No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exeqüente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, 

inclusive custas e honorários de advogado, poderá o executado requerer 

seja admitido a pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. 

d) Os embargos do executado, em regra geral, não terão efeito 

suspensivo, de modo que o juiz poderá, a requerimento do embargante, 

atribuí-lo quando, sendo relevantes seus fundamentos, o prosseguimento 

da execução manifestamente possa causar ao executado grave dano de 

difícil ou incerta reparação, e desde que a execução já esteja garantida 

por penhora, depósito ou caução suficientes. e) A eventual concessão de 

efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de penhora e de 

avaliação dos bens. f) quando o excesso de execução for fundamento 

dos embargos, o embargante deverá declarar na petição inicial o valor que 

entende correto, apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição 

liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento. g) a 

oposição de embargos protelatórios implicará na incidência de multa em 

favor da parte credora no valor correspondente de até 20% (vinte por 

cento) do crédito em execução. Primavera do Leste, 27 de setembro de 

2018. MARIZELIA ALVES DAMASCENO Gesto(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª 

VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN 

CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001222-96.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO DA SILVA DUARTE (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para impugnar a 

contestação, no prazo legal.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000344-11.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM (ADVOGADO(A))

MARIA TERESINHA VEZINTAINER (AUTOR(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1000344-11.2016.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento à decisão judicial, REDESIGNO PERÍCIA para o dia 

13/11/2018, às 08h15min. INTIMO as partes, através dos seus advogados, 

para que compareçam à perícia designada, que realizar-se-á no átrio do 

Fórum desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, 

Primavera do Leste-MT). Primavera do Leste-MT, 24 de setembro de 2018. 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006539-41.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA TEREZINHA DA SILVA (REQUERENTE)

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006539-41.2018.8.11.0037. REQUERENTE: RENATA TEREZINHA DA 

SILVA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais. 

Inicialmente, oportuno consignar que é desnecessária a designação de 

audiência conciliatória, nos moldes do artigo 334 do Código de Processo 

Civil, bem como o Ofício Circular nº 01/2016 AGU/PG-MT/DPREV, vez que, 

em feitos como tais, a parte requerida não costuma transacionar e nem 

comparecer a tal ato. Assim, como forma de dar maior efetividade à 

jurisdição, entendo por bem determinar a citação do requerido para 

contestar a inicial, com as advertências de legais, bem como sua intimação 

para comparecer à audiência de instrução, a qual designo para o dia 

29/01/2018 às 13:50. Consigno que, em face do princípio da celeridade 

processual e o disposto no artigo 455 do Código de Processo Civil, a parte 

autora deverá trazer suas testemunhas ao ato processual independente 

de intimação realizada pelo Juízo, as quais deverão ser arroladas no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação desta decisão, no máximo 

de 03 (três) para cada parte. Ressalto que as testemunhas que residirem 

fora desta Comarca deverão ser ouvidas nas Comarcas onde residirem, 

através de Carta Precatória. Por sua vez, havendo preliminares alegadas 

em sede de contestação, intime-se a parte requerente para se manifestar 

no prazo legal. Defiro o pedido da gratuidade da assistência jurídica. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 24 de setembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107897 Nr: 7040-56.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROTOTAL COMERCIAL AGROPECUÁRIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, SANDRO ROBERTO 

ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AGROTOTAL COMERCIAL 

AGROPECUÁRIA LTDA, CNPJ: 26782920000100, Inscrição Estadual: 

13.128.769-9. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 20/06/2011.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE-MT em face 

de AGROTOTAL COMERCIAL AGROPECUÁRIA LTDA, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de IPTU, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1576/2009, 2985/2009, 4698/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2007

 - Valor Total: R$ 7.272,05 - Valor Atualizado: R$ 7.272,05 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Processo: 7040-56.2011.811.0037 (Código 

107897)Vistos.Ante a certidão retro, cite-se o executado, via edital, com 

prazo de 20 (vinte) dias, para que se considere realizada a citação, nos 

termos dos artigos 256 e 257, III, ambos do Código de Processo Civil.Após, 

em caso de inércia do executado no prazo previsto no artigo 335 do 

Código de Processo Civil, desde já, nomeio o Defensor Público atuante na 

comarca, como curador especial, em consonância com o disposto no 
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artigo 72, inciso II, do Código de Processual Civil, a qual deverá ser 

intimada desta decisão.Em seguida, dê-se vista dos autos a parte 

exequente para se manifestar, no prazo legal.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 06 de 

agosto de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Eduardo Pinheiro Viana, 

digitei.

Primavera do Leste, 26 de setembro de 2018

Lidiane Memoria Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167219 Nr: 3804-23.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABEL DE FÁTIMA DADALT DE OLIVEIRA, 

IZABEL DE FÁTIMA DADALT DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

( PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IZABEL DE FÁTIMA DADALT DE 

OLIVEIRA, CNPJ: 11184168000110 e atualmente em local incerto e não 

sabido IZABEL DE FÁTIMA DADALT DE OLIVEIRA, Cpf: 59948167015, Rg: 

6023450049, Filiação: Edy Maria dos Santos Dadalt e Almiro Dadalt, natural 

de Fontoura Xavier-RS, divorciado(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 03/06/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT em face de IZABEL DE FÁTIMA 

DADALT DE OLIVEIRA e IZABEL DE FÁTIMA DADALT DE OLIVEIRA, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de Diferencial de 

Alíquota, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

4731/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 28/09/2012

 - Valor Total: R$ 255.517,90 - Valor Atualizado: R$ 255.517,87 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Processo: 3804-23.2016.811.0037 (Código 

167219)Vistos.Ante às certidões retro, citem-se os executados, via edital, 

com prazo de 20 (vinte) dias, para que se considere realizada a citação, 

nos termos dos artigos 256 e 257, III, ambos do Código de Processo 

Civil.Após, em caso de inércia dos executados no prazo previsto no artigo 

335 do Código de Processo Civil, desde já, nomeio o Defensor Público 

atuante na comarca, como curador especial, em consonância com o 

disposto no artigo 72, inciso II, do Código de Processual Civil, a qual 

deverá ser intimada desta decisão.Em seguida, dê-se vista dos autos a 

parte exequente para se manifestar, no prazo legal.Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 06 de 

agosto de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Eduardo Pinheiro Viana, 

digitei.

Primavera do Leste, 26 de setembro de 2018

Lidiane Memoria Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 66354 Nr: 5560-14.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCOPEL AUTO PEÇAS LTDA, JULIO CESAR 

LOPES DE OLIVEIRA, EFANIAS DE OLIVEIRA, JOÃO LOPES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN SAMIR NAMMOURA - 

OAB:14.955, JOÃO RICARDO NUNES DIAS DE PINHO - OAB:8.107

 Processo nº 5560-14.2009.8.11.0037 (Código 66354)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos pelo ESTADO DE 

MATO GROSSO, aduzindo a existência de erro material na decisão de fls. 

86/87, vez que julgou improcedente a exceção e consignou na parte 

dispositiva o prosseguimento da execução apenas quanto a pessoa 

jurídica.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

 Inicialmente, verifico que os embargos foram interpostos tempestivamente 

e na forma legal, de modo que devem ser conhecidos.

Compulsando os autos, constato que assiste razão à parte embargante no 

que se refere ao erro material constante na decisão de fls. 86/87, a qual 

consignou o prosseguimento da execução apenas quanto à empresa 

executada, quando, na verdade, o correto seria em relação a todos os 

executados.

Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e DOU-LHES PROVIMENTO para sanar o erro material e fazer constar:

“(...) Com o trânsito em julgado, certifique-se e intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos o cálculo atualizado 

de seu crédito e requerer o que entender de direito, prosseguindo-se a 

execução em relação a todos os executados”.

No mais, permanecem inalterados os demais termos da decisão.

Certifique-se o trânsito em julgado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 26 de setembro de 2018.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 110323 Nr: 658-13.2012.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE EVANGELISTA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 658-13.2012.811.0037 (Código 110323)

Vistos.

Considerando a manifestação da parte autora à fl. 257, HOMOLOGO os 

valores apresentados pela parte executada à fl. 254-v.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme cálculo apresentado à fl. 254-v.

Após, providencie-se o levantamento dos valores discriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 25 de setembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 116111 Nr: 6727-61.2012.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPIFÂNIO COELHO PORTELA JUNIOR, FABIANO 

RODRIGUES, DORIAN GERSTBERGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6727-61.2012.811.0037 (Código 116111)

Vistos.

 Certifique-se o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos.

Após, considerando a criação da Central de Arrecadação e Arquivamento 

(CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e 

arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para a cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de setembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 164747 Nr: 2565-81.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAFALDA PROCEDI CONTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2565-81.2016.811.0037 (Código 164747)

Vistos.

Cumpra-se integralmente o despacho anterior, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Primavera do Leste/MT, 25 de setembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 160299 Nr: 551-27.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILONE HILGEMANN MATTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 551-27.2016.811.0037 (Código 160299)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para cumprimento de sentença.

Na sequência, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 25 de setembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 121910 Nr: 4434-84.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO DOMINGOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4434-84.2013.811.0037 (Código 121910)

Vistos.

Defiro o pedido retro.

 Proceda-se a intimação da parte requerida para apresentação dos 

cálculos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 25 de setembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 129726 Nr: 2504-94.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILDA CINTRA FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA BENEDETI MACHADO - 

OAB:MT/21123/O, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar as partes do retorno dos autos, bem como, para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do 

decisum, sob pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 102741 Nr: 2047-67.2011.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNICOTTON - COOPERATIVA DE PRODUTORES DE 

ALGODÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT, 

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, MARIANA BLESSA SANT'ANA DE SOUZA - OAB:MT 

12.991, ONEDSON CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 7.136-B, RICARDO 

BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO BUENO - 

OAB:17439/A, MANUELLA CARDOZO TORRES - OAB:15.974, VICTOR 

HUGO SENHORINI DE AQUINO - OAB:12546/MT

 Processo nº 2047-67.2011.8.11.0037 (Código 102741)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos pelo ESTADO DE 

MATO GROSSO, aduzindo a existência de erro material na sentença de 

fls. 229/231 e 234, vez que determinou a restituição em dobro do tributo, 

quando inexiste pedido neste sentido.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

 Inicialmente, verifico que os embargos foram interpostos tempestivamente 
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e na forma legal, de modo que devem ser conhecidos.

Compulsando os autos, constato que assiste razão à parte embargante no 

que se refere ao erro material constante nas sentenças de fls. 229/231 e 

234, a qual determinou a restituição “em dobro” dos valores pagos, 

quando, na verdade, não há pedido expresso formulado pela parte 

requerente.

Importante consignar que a decisão que julga além, solucionando 

diversamente do articulado pela parte, não comporta outra solução senão 

a declaração de sua nulidade. Assim, sob pena de ser declarada extra 

petita, o erro material constante na sentença deve ser sanado.

Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e DOU-LHES PROVIMENTO para sanar o erro material e retirar a palavra 

“em dobro”, fazendo constar:

“(...)

 3. DETERMINAR restituição dos valores pagos indevidamente nos últimos 

05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, bem como os pagos 

durante o andamento do processo até o efetivo cumprimento desta 

determinação, a serem apurados em liquidação de sentença”.

No mais, permanecem inalterados os demais termos da sentença.

Certifique-se o trânsito em julgado e cumpra-se integralmente a sentença 

de fls. 229/231.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 26 de setembro de 2018.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 138770 Nr: 9542-60.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPIFÂNIO COELHO PORTELA JUNIOR, ANDRÉ LUIS 

SORTICA, GUILHERME MACHADO TEIXEIRA, RONDINEILE DE ALMEIDA, 

ALEX EDISON DE ARAUJO SILVA, JHONATHAN PALTIEL SOUSA SILVA 

CARDOSO, FABIANO RODRIGUES, DORIAN GERSTBERGER, 

WANDERSON APARECIDO SATO, WUDSON CLEYTON DOS SANTOS 

SILVA, ITALO RICARDO BRITO GODOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ainda, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS e, via de 

consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Feito isento de custas 

em razão do deferimento dos benefícios da Assistência Judiciária, nos 

termos da Lei nº 1.060/50.Condeno os requerentes ao pagamento de 

honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

nos termos do artigo 85, §§2º e 19º, do Código de Processo Civil, 

observado o disposto no artigo 98, §3°, do Código de Processo Civil.Após 

o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera 

do Leste/MT, 26 de setembro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 107459 Nr: 6573-77.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCERL, WDS, EDD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

-PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - 

OAB:MT 16970, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT8.798-A, RAFAEL BOQUE DA SILVA - OAB:OAB / MT 

13.386, STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - OAB:MT-13.618

 Processo nº: 6573-77.2011.811.0037 (Código 107459)

Vistos.

Defiro o pedido de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de setembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 67781 Nr: 7586-82.2009.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R.A. TONELLO E CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RENATO DE MORAES - 

OAB:202628/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7586-82.2009.811.0037 (Código 67781)

Vistos.

Cumpra-se integralmente o despacho anterior, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Primavera do Leste/MT, 24 de setembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 71074 Nr: 3388-65.2010.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO 

(SUCESSORA DA SUBMARINO)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MAHFUZ VEZZI - 

OAB:18017/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, 

GIOVANA BACH - OAB:, MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - 

OAB:14235, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:MT 5.209, ROSICLER SZADKOSKI - OAB:73250

 Processo nº 3388-65.2010.811.0037 (Código 71074)

 Vistos.

Considerando a criação da Central de Arrecadação e Arquivamento 

(CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e 

arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para a cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 25 de setembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169272 Nr: 4927-56.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOVEIS E ESTOFADOS CASA NOVA LTDA 

ME, ADÃO ALVES DA SILVA, LUCIANA ANDREA IVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

( PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADÃO ALVES DA SILVA, Cpf: 

80668461187, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 04/07/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT em face de MOVEIS E ESTOFADOS 

CASA NOVA LTDA ME, ADÃO ALVES DA SILVAE OUTROS, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de FALTA DE RECOLHIMENTO 

DO ICMS APURADO POR LEVANTAMENTO FISCAL., inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1268/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 05/09/2018

 - Valor Total: R$ 87.548,13 - Valor Atualizado: R$ 87.548,13 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Processo nº: 4927-56.2016.811.0037 (Código 

169272)Vistos em correição.Certifique-se a Sra. Gestora quanto à citação 

dos executados,consoante certidão de fl. 23.Sem prejuízo, defiro o pedido 

de fl. 24. Cite-se ADÃO ALVES DA SILVA via edital, com prazo de 20 

(vinte) dias, para que se considere realizada a citação, nos termos do 

artigo 256 e 257, III, ambos do Código de Processo Civil.Após, em caso de 

inércia da parte executada no prazo previsto no artigo 335 do Código de 

Processo Civil, desde já, nomeio o Defensor Público atuante na comarca, 

como curador especial, em consonância com o disposto no artigo 72, 

inciso II, do Código de Processual Civil, a qual deverá ser intimada desta 

decisão.Em seguida, dê-se vista dos autos a parte exequente para se 

manifestar, no prazo legal.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 07 de março de 

2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Célio Almeida da Costa, 

digitei.

Primavera do Leste, 27 de setembro de 2018

Lidiane Memoria Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 72242 Nr: 4557-87.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA RIBEIRO - 

OAB:6274/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a r. sentença de fls. 87/88 dos autos, trânsitou em julgado 

em 22/03/2018, sem interposição de recurso.

 Certifico ainda que em cumprimento a seção 33 da Central de 

Arrecadação e Arquivamento no artigo 611 da CNGC e inexistindo o 

pedido de cumprimento de sentença, no prazo de 30 (trinta) dias, a 

Secretaria lançará o andamento de arquivamento com remessa à Central 

de Arrecadação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 69793 Nr: 2101-67.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCOPEL COMERCIAL LTDA, JOÃO LOPES 

DE OLIVEIRA, EFANIAS DE OLIVEIRA, JULIO CESAR LOPES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN SAMIR NAMMOURA - 

OAB:14955

 Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e DOU-LHES PROVIMENTO, fazendo constar:“(...) Versa a demanda sobre 

pedido de exceção de pré-executividade, sob o fundamento de nulidade 

do crédito tributário ante a ausência de acesso ao procedimento 

administrativo, bem como a ocorrência da prescrição intercorrente.Sobre a 

alegação de nulidade do crédito tributário, ante a ausência de acesso ao 

procedimento administrativo, esta não foi devidamente demonstrada nos 

autos, de modo que não merece guarida.Não obstante a apresentação de 

pedido administrativo solicitando cópia dos processos, fora informado pelo 

servidor da PGE que os arquivos já haviam sido solicitados e, quando 

disponíveis, seriam encaminhados por e-mail, de modo que, ao que 

parece, não houve negativa de sua existência, tampouco empecilho em 

seu acesso, até porque o excipiente protocolou a presente exceção 17 

dias após o pedido (fl. 61).Ainda, quanto à alegação de inexistência de 

certeza e liquidez do título executivo, é certo que a CDA goza de 

presunção de certeza e liquidez, podendo ser suprimida por prova 

inequívoca a cargo do sujeito passivo, a qual não restou demonstrada 

nestes autos por ausência de provas.Importante ressaltar que na exceção 

de pré-executividade não cabe dilação probatória. Nesse sentido, o 

Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que não há que 

se levantar questões que necessitem de dilação probatória, conforme a 

Súmula nº 393(...).” No mais, permanecem inalterados os demais termos 

da sentença.Decorrido o prazo recursal, certifique-se e cumpra-se 

integralmente a sentença de fls. 66/67.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 26 de setembro de 2018. Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 51307 Nr: 6632-07.2007.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMDL, CLEIDEMAR CAÇULA MENDES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA LAGES 

ECHEVERRIA- PROCURADORA FEDERAL - MAT. 1585248 - 

OAB:OAB/MT 5319

 Processo nº 6632-07.2007.811.0037 (Código 51307)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos por DYEGO 

MANDES DE LIMA aduzindo, em síntese, a existência de omissão na 

sentença de fls. 130/131, vez que não concedeu expressamente a tutela 

antecipada.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

 Compulsando os autos, verifico que razão assiste ao embargante, vez 

que padece de omissão a decisão objurgada.

Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e DOU-LHES PROVIMENTO para sanar a omissão na sentença de fls. 

130/131, fazendo constar:

“(...) Em que pese não constar pedido inicial expresso acerca da 

antecipação da tutela, o qual somente foi pleiteado à fl. 132, e tendo em 

vista que a prova inequívoca foi estabelecida na sentença, CONCEDO A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para o fim de determinar o estabelecimento do 

auxílio, nos termos já expressos no dispositivo da sentença, no prazo de 
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60 (sessenta) dias”.

Certifique-se o trânsito em julgado.

Intime-se a parte autora para se manifestar quanto ao pedido de fl. 133 ou 

apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 26 de setembro de 2018.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 117582 Nr: 8260-55.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA XAVANTE S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE SCHAFER BARCHET - 

OAB:MT 14.632

 “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido na exceção de 

pré-executividade e, por consequência, JULGO EXTINTA POR SENTENÇA 

A EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 156, I, 

do Código Tributário Nacional e artigo 794, I, do Código de Processo Civil 

c/c art. 1º da Lei n.º 6.830/80.Condeno a parte exequente ao pagamento 

de honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85, §2, do Código de Processo Civil.Sem custas e 

despesas processuais.” Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 26 de setembro de 2018. Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 41033 Nr: 3490-29.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7.900

 Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, 

porém NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença de fl. 264 pelos 

seus próprios e suficientes fundamentos.Certifique-se o trânsito em 

julgado.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 26 de 

setembro de 2018. Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135206 Nr: 6937-44.2014.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILIPE BRUNO DOS SANTOS - 

OAB:17327, MARÇAL YUKIO NAKATA - OAB:8745-B, RENAN PHELIPE 

SANTOS VILELA - OAB:21.310, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, 

porém NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença de fl. 355 pelos 

seus próprios e suficientes fundamentos.Certifique-se o trânsito em 

julgado.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 26 de 

setembro de 2018. Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 111242 Nr: 1615-14.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITÉLIO FURLAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA TOMADON 

ROMAGNOLI - OAB:9373/MT, LUCIANA SOUTO ONÓRIO LAZZARI - 

OAB:MT 9.381, RAFAELA POSSER - OAB:MT 9509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1615-14.2012.811.0037 (Código 111242)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos pelo ESTADO DE 

MATO GROSSO, devidamente qualificado nos autos, aduzindo a 

existência de omissão na decisão de fls. 145/146, vez que não fixou os 

honorários advocatícios em favor do embargante, o qual teve sua 

impugnação acolhida.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

 Compulsando os autos, verifico que razão assiste ao embargante, vez 

que padece de omissão a decisão objurgada, ante a ausência de 

condenação em honorários advocatícios.

Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e DOU-LHES PROVIMENTO para sanar a omissão na decisão de fls. 

145/146, fazendo constar:

“(...)

 Considerando o entendimento do STJ de que é possível a fixação de 

honorários no caso de acolhimento da impugnação, CONDENO a parte 

exequente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o 

valor do excesso apontado na execução em favor do advogado público 

(...)”.

No mais, alega a parte executada que a exequente não respeitou a 

decisão judicial e utilizou data diversa da determinada. Contudo, a 

exequente juntou aos autos os cálculos atualizados (fls. 158/159) em total 

observância à decisão de fls. 145/146, inclusive quanto ao período inicial 

dos juros.

Diante disso, HOMOLOGO os cálculos de fls. 158/159.

Decorrido o prazo recursal, proceda-se ao preenchimento dos 

documentos necessários visando à expedição do precatório e/ou 

requisição de pequeno valor – RPV, devendo a secretaria se atentar no 

momento da expedição do valor de fl. 159, vez que se refere a 10% sobre 

o montante ali atualizado.

Com a confirmação do levantamento dos valores, retornem os autos 

conclusos para a extinção.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 26 de setembro de 2018.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1004418-40.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA APARECIDA VELOSO LEITE (EXEQUENTE)

VALDEIR FERNANDES MESSIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

 

Intimo Vossa Senhoria, para, no prazo de 5 (cinco) dias apresentar 

impugnação à contestação lançada sob n. 15318026. Primavera do 

Leste-MT., 27/09/18. Neide Vaz Domingues Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002058-69.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES (EXEQUENTE)

ALVARO MENEZES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO MORAES ALVES (EXECUTADO)
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Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar o exequente para manifestar acerca da certidão negativa ID 

14902529, no prazo de cinco dias. Primavera do Leste, 27 de setembro de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011162-34.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE APARECIDA DA SILVA (EXECUTADO)

ROMANO VOLTOLINI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO QUINTA VARA DE 

PRIMAVERA DO LESTE (JUIZADOS: CÍVEL, CRIMINAL, DA FAZENDA 

PÚBLICA E VARA AMBIENTAL) Processo: 8011162-34.2015.8.11.0037 

Nome: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. Endereço: Praça 

QUINZE DE NOVEMBRO, 20, 11º ANDAR, SALA 1101, RIO DE JANEIRO - 

RJ - CEP: 20010-010 Nome: ELIANE APARECIDA DA SILVA Endereço: Rua 

GV 11, 833 A, GRAN VILLE 1, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78731-222 

INTIMAÇÃO O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria, na qualidade de reclamada, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento da condenação, sob pena de 

execução e multa de 10% nos termos do artigo 523, § 1º, do CPC. 

Documentos vinculados: Petição de cumprimento de sentença e planilha 

atualizada dos débitos. Observação: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Primavera do Leste, 27 de 

setembro de 2018. NOEMIA KLEIN FERNANDES AUXILIAR JUDICIÁRIO RUA 

BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE-MT, CEP: 

78850-000 - TELEFONE: (66) 3500-1100

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001100-49.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SAO CARLOS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

ANDRE DA ROSA GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE LOPES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Diante do decurso do prazo sem qualquer manifestação do executado, 

apesar de citado, intimo o exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de cinco dias. Primavera do Leste, 27 de setembro de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011737-42.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARA ALVES ARANA FRANZAO (ADVOGADO(A))

RIVALDO SOUZA BARBOSA (EXECUTADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (EXEQUENTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO QUINTA VARA DE 

PRIMAVERA DO LESTE (JUIZADOS: CÍVEL, CRIMINAL, DA FAZENDA 

PÚBLICA E VARA AMBIENTAL) Processo: 8011737-42.2015.8.11.0037 

Nome: RIVALDO SOUZA BARBOSA Endereço: Rua AMOREIRA, 12, 

PRIMAVERA III, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 Nome: 

BANCO ITAUCARD S/A Endereço: , 43, Vila das Acácias, POÁ - SP - CEP: 

08557-105 INTIMAÇÃO O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria, na qualidade de reclamada, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da condenação, sob pena de 

execução e multa de 10% nos termos do artigo 523, § 1º, do CPC. 

Documentos vinculados: Petição de cumprimento de sentença e planilha 

atualizada dos débitos. Observação: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Primavera do Leste, 27 de 

setembro de 2018. NOEMIA KLEIN FERNANDES AUXILIAR JUDICIÁRIO RUA 

BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE-MT, CEP: 

78850-000 - TELEFONE: (66) 3500-1100

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004599-75.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MARTINHA DA COSTA PINHO SILVA (EXECUTADO)

ELAINE FREIRE ALVES (ADVOGADO(A))

 

Diante do decurso do prazo para a executada efetuar o cumprimento da 

sentença, intimo a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de cinco dias. Primavera do Leste, 27 de setembro de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010097-67.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PEREIRA COELHO (EXEQUENTE)

ROGERIO DE BARROS CURADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar o exequente BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., por Diário da 

Justiça Eletrônico, para dar andamento ao feito, no prazo de cinco dias, 

sob pena de arquivamento. Primavera do Leste, 27 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012454-54.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DA SILVA MARTINS (REQUERENTE)

ROMANO VOLTOLINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8012454-54.2015.8.11.0037 REQUERENTE: ADRIANO DA 

SILVA MARTINS REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. 

Vistos. Da análise dos autos, verifica-se que a parte promovente, não 

compareceu à audiência de conciliação realizada(termo de audiência id. 

n°4577365), apesar de devidamente intimada, na pessoa de seu advogado 

(id. nº5329121). O Enunciado nº 20, do FONAJE, tem a seguinte redação: 

“O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo.” A prova da justificativa em momento posterior à audiência deve 

ser considerada exceção absoluta, nos termos do art. 453,§ 1º do CPC, 

exigindo maior rigor na apreciação, o que não foi satisfeito em face da 

ausência de prova do alegado. Posto isso e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito. Condeno a 

parte promovente ao pagamento das custas, conforme enunciado nº 28 

do FONAJE, ressalvada a comprovação referida no artigo 51, § 2º, da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Publicada e registrada no Sistema PJe. Intimem-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 04 de dezembro de 2017. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-30.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

MARCOS APARECIDO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)
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PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000086-30.2018.8.11.0037 

Promovente: MARCOS APARECIDO DE ARAUJO Promovido: BANCO DO 

BRADESCO S.A. Trata-se de ação conexa com a ação n° 

1000088-97.2018.8.11.0037. Vistos e examinados os autos, Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida 

por MARCOS APARECIDO DE ARAUJO em face de BANCO DO 

BRADESCO S.A. Devidamente citado, o reclamado apresentou 

contestação tempestiva. A audiência de conciliação restou infrutífera. 

FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se 

consubstanciado o bastante para julgamento sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e economia 

processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes 

os elementos da relação de consumo. De um lado a consumidora nos 

termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe 

o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto aperfeiçoa-se ao que 

preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse passo, a inversão do 

ônus da prova encontra-se fundamentada nos termos do artigo 6°, VIII, do 

CDC em face da hipossuficiência técnica, científica, informacional e 

econômica da reclamante na produção de provas. Por conseguinte, e 

diante da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos 

do art. 14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da 

prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os 

requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica da 

Reclamante na produção de provas técnicas, além da notória 

desvantagem econômica entre as partes. Preliminarmente Da Alegada 

Incompetência do Juízo Em que pese a parte autora, em sede de 

impugnação, tenha alegado incompetência do Juízo sob o argumento de 

que seria necessária a realização de perícia grafotécnica, o que 

acarretaria em extinção do feito sem julgamento de mérito, entendo que tal 

procedimento não é necessário no presente caso, vez que as assinaturas 

constantes nos documentos juntados pela ré, são idênticas às 

assinaturas apostadas nos documentos juntados pelo autor, inclusive as 

assinaturas dos documentos pessoais. Vejamos o entendimento 

jurisprudencial: “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO 

INDENIZATÓRIO – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Prova dos 

autos é suficiente a demonstrar a celebração do contrato de empréstimo, 

o usufruto da quantia creditada em conta corrente a esse título, e a 

ausência de pagamento das respectivas parcelas – Assinaturas apostas 

no contrato são idênticas à dos documentos pessoais da autora – 

Desnecessidade de perícia grafotécnica – Conjunto probatório suficiente - 

Comprovação inequívoca, pela ré, de que a inscrição da dívida foi 

exercício regular de direito - Ação proposta a despeito da existência 

comprovada da contratação e da dívida – Litigância de má-fé por parte da 

autora – Improcedência e multa por litigância de má-fé mantidas - Recurso 

não provido. (TJ-SP – APL – 10920410420168260100 SP 

1092041-04.2016.826.0100, Relator: Silveira Paulilo, Data do Julgamento: 

24/04/2017, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

26/04/2017)” (Grifo nosso) Assim, ante a não necessidade de realização 

de perícia, não há que se falar em incompetência do Juizado Especial para 

julgar a presente ação. Passo à análise do mérito. O autor alega que o réu 

incluiu seus dados indevidamente junto ao banco de dados dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, entretanto desconhece o débito em questão. O réu 

contesta a ação aduzindo que o autor contratou e utilizou os seus 

serviços, inclusive contratou crédito pessoal, sendo que não adimpliu com 

o pagamento, o que ensejou a negativação de seu nome. Analisando a 

questão discutida verifico que o requerido comprovou suas alegações 

trazendo aos autos o Termo de Adesão devidamente assinado, extrato do 

crédito pessoal contratado e extrato mensal da conta do autor, o que 

demonstram a relação jurídica entre as partes, bem como que os serviços 

foram utilizados e não adimplidos. Portanto, há de se concluir que o autor 

utilizou os serviços do réu e não adimpliu com o pagamento, e num ato de 

má-fé, ingressa com ação aduzindo não reconhecer o débito. Sendo 

assim, a inscrição de seu nome no rol dos maus pagadores é totalmente 

devida. Considerando a presunção de veracidade das provas, aliadas ao 

fato de que o autor utilizou os serviços contratados, resta demonstrado 

que não houve qualquer ato ilícito por parte da ré. Assim, não há que se 

falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte reclamada. Vejo que a parte autora não 

agiu com lealdade para com a Justiça e a parte contrária, agindo de má-fé, 

por alterar a verdade dos fatos e usar do processo para conseguir 

objetivo ilegal (NCPC, artigo 80, incisos II e III). Em razão do exposto, 

declaro resolvido o mérito da lide, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o 

pedido inicial e: a. Condeno a parte autora a pagar as custas processuais 

(art. 55, primeira parte, da Lei 9.099/95) e honorários advocatícios em 

favor do advogado (a) da parte contrária que fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, artigo 85); b. Condeno a 

parte reclamante, em multa que fixo no percentual de 9% (nove por cento) 

sobre o valor corrigido da causa, a título de perdas e danos à parte 

contrária. Transitada em julgado, intime-se para pagar as custas em cinco 

dias. Não sendo pago, anote-se, conforme dispõe a CNGC. Publicado no 

PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz 

de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 17 de 

setembro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em 

correição. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 17.09.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010788-18.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL (ADVOGADO(A))

VALDINEI BORGES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da reclamada, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da condenação, sob 

pena de execução e multa de 10% nos termos do artigo 523, § 1º, do CPC. 

Primavera do Leste, 27 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010526-34.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KESSIA NAYANNE AMARAL MATOS (ADVOGADO(A))

JOSE LAURENTINO BONFIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, 

na qualidade de reclamada, para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento da condenação, sob pena de execução e multa de 10% nos 

termos do artigo 523, § 1º, do CPC. Primavera do Leste, 27 de setembro de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012013-39.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

WILLIANS RODRIGUES MARTINY (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MIRIAM GONCALVES BARBOSA (ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE Primavera 

do Leste Quinta Vara (juizados: Cível/criminal/ da Fazenda Pública e Vara 

Ambiental) ATO ORDINATÓRIO Certifico que retifiquei a autuação 

processual para incluir os advogados elencados no infracitado documento 

(desde que estejam regularmente cadastrados na base de dados do PJe), 

vinculá-lo(s) à parte ré, VIVO S.A., assim como impulsiono o feito para 

intimá-lo(s) da sentença no Id 14895000, tendo em vista que consta 

substabelecimento sem reserva de poderes para outro(s) advogado(s), 

diverso(s) daquele(s) habilitado(s) nos autos digitais para o polo passivo 

(documento no Id 14806706 e, portanto, previamente à prolação da 

sentença). Primavera do Leste/MT, 27 de setembro de 2018. Gardênia 

Borges de Moura Cabriote Analista Judiciário Sede do juízo e Informações: 

Rua Benjamin Cerutti, nº 252, Bairro: Castelândia, Cidade: Primavera do 

Leste-MT - CEP: 78.850-000 - Telefone: (66) 3500-1100

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034828/9/2018 Página 167 de 849



Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012013-39.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

WILLIANS RODRIGUES MARTINY (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MIRIAM GONCALVES BARBOSA (ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8012013-39.2016.8.11.0037 

Promovente: WILLIANS RODRIGUES MARTINY Promovido: VIVO S.A. 

Trata-se de ação conexa com a ação n° 8012012-54.2016.8.11.0037. 

Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 

da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por WILLIANS RODRIGUES 

MARTINY em face de VIVO S.A. Devidamente citada, a reclamada 

apresentou contestação tempestiva. A audiência de conciliação restou 

infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que 

encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que 

presentes os elementos da relação de consumo. De um lado a 

consumidora nos termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor 

conforme dispõe o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto 

aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse 

passo, a inversão do ônus da prova encontra-se fundamentada nos 

termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face da hipossuficiência técnica, 

científica, informacional e econômica da reclamante na produção de 

provas. Por conseguinte, e diante da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços nos termos do art. 14, caput do CDC, necessária a 

aplicação da inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do 

CDC, vez que presentes os requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência 

técnica/científica da Reclamante na produção de provas técnicas, além da 

notória desvantagem econômica entre as partes. Da Revelia Leciona o art. 

20 da Lei 9.099/95, que a ausência do réu em qualquer das audiências de 

conciliação ou instrução, gera revelia deste. No presente caso, a ré não 

compareceu à audiência de instrução designada, conforme consta no 

termo de audiência anexo nos autos. Assim, muito embora tenha ela 

juntado contestação tempestiva, esta é revel, tendo em vista sua ausência 

na audiência de instrução. Entretanto os documentos juntados pela ré 

devem ser levados em consideração, eis que a contestação foi juntada 

tempestivamente. Passo à análise do mérito. O requerente alega que seus 

dados foram incluídos indevidamente nos Órgãos de Proteção ao Crédito, 

no entanto desconhece o débito em questão. A requerida por sua vez, 

alega que o requerente contratou seus serviços e os utilizou, sendo que 

não efetuou o pagamento, o que gerou a negativação de seu nome. 

Analisando a questão discutida verifico que parcial razão assiste a parte 

autora, vez que a requerida não logrou êxito em comprovar as alegações. 

A empresa requerida juntou documentos e telas sistêmicas ilegíveis e não 

compareceu à audiência de instrução designada, não comprovando as 

alegações lançadas em sede de contestação. Dessa forma, resta 

configurada a ilícita conduta da reclamada que, por sua conta e risco 

disponibilizou os dados do reclamante à consulta pública, qualificando-a 

como má pagadora quando esta em nada contribuiu com o fato danoso. 

Por consequência, tenho que a declaração de inexistência do débito 

encontra acolhida na presente demanda. No entanto, verifico que existem 

outras inscrições em nome do autor, conforme se observa no extrato 

juntado pelo próprio autor. Assim, razão não assiste o autor para que seja 

indenizado por dano moral, pois já havia restrições anteriores, que sequer 

foram contestadas em outras ações, o que nos leva a crer que tal 

negativação é totalmente devida. Nesse sentido: “E M E N T ARECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – 

SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO VALOR 

DE R$ 127,38 (cento e vinte e sete reais e trinta e oito centavos) – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE REFORMA DA 

SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA ENTRE AS PARTES – DANO MORAL CONFIGURADO – 

RECONHECIMENTO DE LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ QUE DEVE SER AFASTADO 

– APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 STJ, ANTE A EXISTÊNCIA DE 

NEGATIVAÇÃO ANTERIOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Analisando os autos, verifico 

que não restou comprovada a existência do débito e da relação contratual, 

posto que em nenhum momento a parte Recorrida apresenta documentos 

comprobatórios. Ademais, não colaciona sequer o contrato, histórico de 

pagamentos e ordens de serviços, logo, é imprescindível que haja o 

reconhecimento da inexigibilidade do débito. 2. A inscrição indevida do 

nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, ante a inexistência de 

vinculo contratual, torna indevido o apontamento, ensejando o recebimento 

de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re 

ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos 

experimentados.3. Entretanto, existindo negativação preexistente, 

aplica-se a Súmula 385 do STJ.4. Observa-se claramente que a parte 

Recorrente possui negativações anteriores, conforme verificado em 

pesquisa feita nos sistemas conveniados, o que demonstra que sua moral 

não pode ser considerada abalada.5. Outrossim, a parte Recorrente não 

discute judicialmente as negativações anteriores, não tendo assim 

comprovado que esta é indevida.6. Deste modo, a sentença merece 

reparos, julgando parcialmente procedente o pedido inicial da parte Autora, 

declarando tão somente inexigível o débito, já que a Reclamada deixou de 

comprovar que a negativação era devida. 7. Recurso parcialmente provido 

para declarar inexistente o débito, bem como afastar a condenação em 

litigância de má-fé. (TJMT - PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal 

Única, Julgado em 17/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018)” Portanto, 

entendo pelo não acolhimento do pedido de danos morais, com 

fundamento na Súmula 385 do STJ. Em razão do exposto, declaro 

resolvido o mérito da lide, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial e: a. Declaro inexistentes os débitos no valor de R$44,90 (quarenta 

e quatro reais e noventa centavos), de 02/07/2014, referente ao contrato 

nº 0000000109134627, apontados no SPC/SERASA em nome da 

reclamante e efetuados pelo reclamado; b. Indefiro o pedido de dano 

moral. c. Deve a reclamada providenciar a exclusão da negativação, sob 

pena de execução de obrigação de fazer. Sem ônus sucumbenciais e 

custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJE. 

Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de 

Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 17 de 

setembro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em 

correição. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 17.09.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000263-28.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MACHADO DA CRUZ (REQUERENTE)

RENATO CINTRA FARIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Certidão Certifico que a 

sentença proferida nos autos transitou em julgado. PRIMAVERA DO 

LESTE, 18 de abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000602-50.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000602-50.2018.8.11.0037 

Promovente: PAULO ANTONIO RIBEIRO Promovido: VIVO S.A. Vistos e 

examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação promovida por PAULO ANTONIO RIBEIRO em 

face de VIVO S.A. A audiência de conciliação restou infrutífera. 

FUNDAMENTO E DECIDO Analisando-se os autos, verifica-se que a parte 

autora não compareceu à audiência de conciliação. Em que pese o autor 

tenha juntado justificativa para sua ausência em audiência de conciliação, 
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o motivo indicado não é hábil para justificar a ausência do autor, uma vez 

que o mesmo estava ciente da data da audiência há mais de um mês e 

teve tempo suficiente para se programar. Portanto, não acolho a 

justificativa apresentada pelo autor. Assim, conforme o art. 51 da Lei 

9.099/95, a ausência do autor em qualquer das audiências realizadas, 

implica na extinção do processo. Vejamos: “Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo.” Ante o exposto, 

julgo extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme art. 51, I 

e seu §1°, da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, dê-se baixa nos autos. 

Publicado no PJe. Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação 

do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do 

Leste, 17 de setembro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga 

Vistos, em correição. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 17.09.2018 Eviner 

Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005836-47.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO BENEDITINA DA PROVIDENCIA - ABENP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR (EXECUTADO)

THAIS MARQUES DE CARVALHO CUNHA (EXECUTADO)

 

Diante da certidão negativa ID 12082563, intimo a parte exequente para 

manifestar acerca do endereço do executado, no prazo de cinco dias. 

Primavera do Leste, 27 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003609-84.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO (ADVOGADO(A))

NUCINEIA RIBEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Diante do decurso do prazo sem qualquer manifestação da executada, 

intimo a parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo 

de cinco dias. Primavera do Leste, 27 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011476-43.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

CLEDISON FERNANDES FRAZAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

MIRIAM GONCALVES BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE Primavera 

do Leste Quinta Vara (juizados: Cível/criminal/ da Fazenda Pública e Vara 

Ambiental) ATO ORDINATÓRIO Certifico que retifiquei a autuação 

processual para incluir os advogados elencados no infracitado documento 

(desde que estejam regularmente cadastrados na base de dados do PJe), 

vinculá-lo(s) à parte ré, VIVO S.A., assim como impulsiono o feito para 

intimá-lo(s) da sentença no Id 14894963, tendo em vista que consta 

substabelecimento sem reserva de poderes para outro(s) advogado(s), 

diverso(s) daquele(s) habilitado(s) nos autos digitais para o polo passivo 

(documento no Id 14808568 e, portanto, previamente à prolação da 

sentença). Primavera do Leste/MT, 27 de setembro de 2018. Gardênia 

Borges de Moura Cabriote Analista Judiciário Sede do juízo e Informações: 

Rua Benjamin Cerutti, nº 252, Bairro: Castelândia, Cidade: Primavera do 

Leste-MT - CEP: 78.850-000 - Telefone: (66) 3500-1100

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011476-43.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

CLEDISON FERNANDES FRAZAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

MIRIAM GONCALVES BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8011476-43.2016.8.11.0037 

Promovente: CLEDISON FERNANDES FRAZAO Promovido: VIVO S.A. 

Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 

da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por CLEDISON FERNANDES 

FRAZAO em face de VIVO S.A. Devidamente citado, a reclamada 

apresentou contestação tempestiva. A audiência de conciliação restou 

infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que 

encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que 

presentes os elementos da relação de consumo. De um lado a 

consumidora nos termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor 

conforme dispõe o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto 

aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse 

passo, a inversão do ônus da prova encontra-se fundamentada nos 

termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face da hipossuficiência técnica, 

científica, informacional e econômica da reclamante na produção de 

provas. Por conseguinte, e diante da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços nos termos do art. 14, caput do CDC, necessária a 

aplicação da inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do 

CDC, vez que presentes os requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência 

técnica/científica da Reclamante na produção de provas técnicas, além da 

notória desvantagem econômica entre as partes. Da Revelia Leciona o art. 

20 da Lei 9.099/95, que a ausência da ré em qualquer das audiências de 

conciliação ou instrução, gera revelia desta. No presente caso, a ré não 

compareceu à audiência de instrução designada, conforme consta no 

termo de audiência anexo nos autos. Assim, muito embora tenha ela 

juntado contestação tempestiva, esta é revel, tendo em vista sua ausência 

na audiência de instrução. Entretanto os documentos juntados pela ré 

devem ser levados em consideração, eis que a contestação foi juntada 

tempestivamente. Passo à análise do mérito. O autor alega que a ré incluiu 

seus dados indevidamente junto ao banco de dados dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, entretanto desconhece o débito em questão. A ré 

contesta a ação aduzindo o autor contratou os seus serviços e os utilizou, 

sendo que não efetuou o pagamento, o que gerou a negativação de seu 

nome. Analisando a questão discutida verifico que a requerida comprovou 

suas alegações trazendo aos autos imagens de telas sistêmicas pelas 

quais demonstram a relação jurídica entre as partes, bem como demonstra 

que os serviços foram utilizados e não adimplidos. Ademais, conforme 

depoimento prestado em audiência de instrução, o autor confessou já ter 

possuído telefone celular vinculado à ré, o que demonstra a relação 

jurídica entre as partes. Portanto, há de se concluir que o autor utilizou os 

serviços de telefonia da ré e não adimpliu com o pagamento, e num ato de 

má-fé, ingressa com ação aduzindo não reconhecer o débito. Sendo 

assim, a inscrição de seu nome no rol dos maus pagadores é totalmente 

devida. Considerando a presunção de veracidade das provas, aliadas ao 

fato de que o autor utilizou os serviços contratados, resta demonstrado 

que não houve qualquer ato ilícito por parte da ré. Assim, não há que se 

falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte reclamada. Em razão do exposto, declaro 

resolvido o mérito da lide, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE e: a. 

Condeno a parte autora a pagar as custas processuais (art. 55, primeira 

parte, da Lei 9.099/95) e honorários advocatícios em favor do advogado 

(a) da parte contrária que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

atualizado da causa (NCPC, artigo 85); Transitada em julgado, intime-se 

para pagar as custas em cinco dias. Não sendo pago, anote-se, conforme 

dispõe a CNGC. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte reclamante, visto 

que NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido pelo 
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art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Publicado no PJE. Remeto o 

Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com 

base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 23 de setembro de 

2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. 

P. Leste-MT, 23.09.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011266-60.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. (EXEQUENTE)

FELIPE HASSON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCIE VIEIRA (EXECUTADO)

ROGERIO DE BARROS CURADO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8011266-60.2014.8.11.0037. EXEQUENTE: GLOBAL VILLAGE TELECOM 

S.A. EXECUTADO: JUCIE VIEIRA Vistos em correição. Trata-se de 

cumprimento de sentença em que, intimada, a parte devedora não pagou 

nem indicou bens. Como se verifica do detalhamento de ordem judicial a 

solicitação de bloqueio foi efetuada, no entanto apenas foi encontrado 

disponível em conta da parte executada, o valor de R$ 1,41 (um real e 

quarenta e um centavos). Em razão da quantia bloqueada ser irrisória, 

frente ao total da dívida executada, promovi o desbloqueio do valor, com 

fundamento no art. 836 do CPC/2015, conforme solicitação de desbloqueio 

que segue anexo. Sem prejuízo, consubstanciado nos princípios da 

efetividade e celeridade processuais, procedi, de ofício, buscas aos 

Sistemas RENAJUD e INFOJUD visando a localização de bens em nome da 

parte devedora. Dê-se ciência das informações obtidas. Assim, abro 

prazo de 30 (trinta) dias para a exequente indicar OBJETIVAMENTE bens à 

penhora, sob pena de extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 

9.099/95. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 18 de setembro de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010132-27.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GRACILIA BORGES DE ARAUJO DA LUZ (REQUERENTE)

ROGERIO DE BARROS CURADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO (REQUERIDO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O ADVOGADO DO PROMOVIDO A SE MANIFESTAR QUANTO A 

JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO NESTE AUTOS, POIS O 

COMPROVANTE PERTENCE A OUTRO PROCESSO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000754-98.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

MARILEIDE COSTA FERREIRA VILELA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000754-98.2018.8.11.0037 

Promovente: MARILEIDE COSTA FERREIRA VILELA Promovido: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Trata-se de ação conexa com a ação n° 

1000753-16.2018.8.11.0037. Vistos e examinados os autos, Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida 

por MARILEIDE COSTA FERREIRA VILELA em face de BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Devidamente citado, o reclamado apresentou 

contestação tempestiva. A audiência de conciliação restou infrutífera. 

FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se 

consubstanciado o bastante para julgamento sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e economia 

processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes 

os elementos da relação de consumo. De um lado a consumidora nos 

termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe 

o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto aperfeiçoa-se ao que 

preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse passo, a inversão do 

ônus da prova encontra-se fundamentada nos termos do artigo 6°, VIII, do 

CDC em face da hipossuficiência técnica, científica, informacional e 

econômica da reclamante na produção de provas. Por conseguinte, e 

diante da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos 

do art. 14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da 

prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os 

requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica da 

Reclamante na produção de provas técnicas, além da notória 

desvantagem econômica entre as partes. Das Preliminares A respeito do 

pedido de indeferimento da petição inicial alegado em sede de 

contestação, não vislumbro enquadramento da presente demanda nos 

casos elencados no artigo 330 do CPC, motivo pelo qual afasto a 

preliminar de mérito vindicada. Passo à análise do mérito. A autora alega 

que o réu incluiu seus dados indevidamente junto ao banco de dados dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, entretanto desconhece o débito em 

questão. O réu contesta a ação aduzindo que a autora possui relação 

jurídica com banco através de cartão de crédito, bem como que utilizou os 

serviços do referido cartão de crédito e não adimpliu com o pagamento, 

motivo pelo qual teve seu nome negativado. Analisando a questão 

discutida verifico que a requerida comprovou suas alegações trazendo 

aos autos as faturas, imagens de telas sistêmicas e os áudios dos 

atendimentos realizados à autora, o que demonstram a relação jurídica 

entre as partes, bem como que os serviços foram utilizados e não 

adimplidos. Portanto, há de se concluir que a autora utilizou os serviços os 

serviços do réu e não adimpliu com o pagamento, e num ato de má-fé, 

ingressa com ação aduzindo não reconhecer o débito. Sendo assim, a 

inscrição de seu nome no rol dos maus pagadores é totalmente devida. 

Considerando a presunção de veracidade das provas, aliadas ao fato de 

que a autora utilizou os serviços contratados, resta demonstrado que não 

houve qualquer ato ilícito por parte da ré. Assim, não há que se falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte reclamada. Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da 

lide, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido inicial e: a. Condeno a 

parte autora a pagar as custas processuais (art. 55, primeira parte, da Lei 

9.099/95) e honorários advocatícios em favor do advogado (a) da parte 

contrária que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da 

causa (NCPC, artigo 85); Transitada em julgado, intime-se para pagar as 

custas em cinco dias. Não sendo pago, anote-se, conforme dispõe a 

CNGC. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte reclamante, visto que NÃO 

COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido pelo art. 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal. Publicado no PJE. Remeto o Projeto 

de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 23 de setembro de 2018. 

Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. 

Leste-MT, 23.09.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8020066-43.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO DE BARROS CURADO (ADVOGADO(A))

PABLO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8020066-43.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. EXECUTADO: PABLO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS Vistos em 

correição. Trata-se de cumprimento de sentença em que, intimada, a parte 

devedora não pagou nem indicou bens. Como se verifica do detalhamento 

de ordem judicial a solicitação de bloqueio foi efetuada, no entanto apenas 

foi encontrado disponível em conta da parte executada, o valor de R$ 4,84 

(quatro reais e oitenta e quatro centavos). Em razão da quantia bloqueada 

ser irrisória, frente ao total da dívida executada, promovi o desbloqueio do 

valor, com fundamento no art. 836 do CPC/2015, conforme solicitação de 

desbloqueio que segue anexo. Sem prejuízo, consubstanciado nos 

princípios da efetividade e celeridade processuais, procedi, de ofício, 

buscas aos Sistemas RENAJUD e INFOJUD visando a localização de bens 
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em nome da parte devedora. Dê-se ciência das informações obtidas. 

Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para a exequente indicar 

OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 18 de 

setembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012516-94.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

UZIEL NASCIMENTO ARAUJO (EXEQUENTE)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAILON CARDOSO DOS SANTOS (EXECUTADO)

CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8012516-94.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: UZIEL NASCIMENTO ARAUJO 

EXECUTADO: MAILON CARDOSO DOS SANTOS VISTOS em correição. 

DEFIRO penhora eletrônica no Sistema BACEN-JUD, nos termos do artigo 

835, inciso I, do CPC/2015. Em consulta posterior ao Sistema Bacen-Jud, 

constatei que houve sucesso parcial na tentativa de penhora eletrônica, 

cujo valor procedi a transferência para a conta judicial única do Tribunal 

de Justiça nesta data, conforme comprovante em anexo. INTIME-SE o 

devedor dando-lhe conhecimento da penhora para, querendo, oferecer 

impugnação em 15 dias. Na oportunidade, consubstanciado nos princípios 

da efetividade e celeridade processuais, procedi, de ofício, buscas aos 

Sistemas INFOJUD e RENAJUD visando a localização de bens em nome da 

parte devedora, conforme extratos que seguem. Assim, abro prazo de 30 

(trinta) dias para a exequente indicar OBJETIVAMENTE bens à penhora, 

sob pena de extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 18 de setembro de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000848-46.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

OTAVIO AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000848-46.2018.8.11.0037 

Promovente: OTAVIO AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA Promovido: 

VIVO S.A. Trata-se de ação conexa com a ação n° 

1000849-31.2018.8.11.0037. Vistos e examinados os autos, Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida 

por OTAVIO AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA em face de VIVO S.A. 

Devidamente citado, a reclamada apresentou contestação tempestiva. A 

audiência de conciliação restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO 

Analisando o processo verifico que encontra-se consubstanciado o 

bastante para julgamento sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme faculta o artigo 355, I, do Código de Processo Civil e com 

fundamento nos princípios da celeridade e economia processual. No caso 

em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes os elementos da 

relação de consumo. De um lado a consumidora nos termos do artigo 2° do 

CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe o artigo 3°, caput, da 

mesma legislação. O produto aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 

1 do artigo 3° do CDC. Nesse passo, a inversão do ônus da prova 

encontra-se fundamentada nos termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face 

da hipossuficiência técnica, científica, informacional e econômica da 

reclamante na produção de provas. Por conseguinte, e diante da 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos do art. 

14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da prova, 

conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os requisitos 

vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica da Reclamante na 

produção de provas técnicas, além da notória desvantagem econômica 

entre as partes. Das Preliminares A respeito do pedido de indeferimento da 

petição inicial alegado em sede de contestação, não vislumbro 

enquadramento da presente demanda nos casos elencados no artigo 330 

do CPC, motivo pelo qual afasto a preliminar de mérito vindicada. Passo à 

análise do mérito. O autor alega que a ré incluiu seus dados indevidamente 

junto ao banco de dados dos Órgãos de Proteção ao Crédito, entretanto 

desconhece o débito em questão. A ré contesta a ação aduzindo que o 

autor contratou os seus serviços e os utilizou, sendo que não efetuou o 

pagamento, o que gerou a negativação de seu nome. Analisando a 

questão discutida verifico que a requerida comprovou suas alegações 

trazendo aos autos imagem de tela sistêmicas que demonstram a relação 

jurídica entre as partes, bem como demonstra que os serviços foram 

utilizados e não adimplidos. Além disso, cumpre destacar que, embora o 

autor negue a existência de vínculo com a ré, no extrato de negativação 

juntado por ele (página 22 em ordem crescente), consta como linha 

telefônica do autor, a linha que ensejou a negativação de seu nome, qual 

seja (66) 99681-4597. Portanto, há de se concluir que o autor utilizou os 

serviços de telefonia da ré e não adimpliu com o pagamento, e num ato de 

má-fé, ingressa com ação aduzindo não reconhecer o débito. Sendo 

assim, a inscrição de seu nome no rol dos maus pagadores é totalmente 

devida. Considerando a presunção de veracidade das provas, aliadas ao 

fato de que o autor utilizou os serviços contratados, resta demonstrado 

que não houve qualquer ato ilícito por parte da ré. Assim, não há que se 

falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte reclamada. Em razão do exposto, declaro 

resolvido o mérito da lide, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido 

inicial e: a. Condeno a parte autora a pagar as custas processuais (art. 

55, primeira parte, da Lei 9.099/95) e honorários advocatícios em favor do 

advogado (a) da parte contrária que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o 

valor atualizado da causa (NCPC, artigo 85); Transitada em julgado, 

intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não sendo pago, anote-se, 

conforme dispõe a CNGC. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte 

reclamante, visto que NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, 

conforme exigido pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. 

Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação 

do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do 

Leste, 23 de setembro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 23.09.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010805-88.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NERI PAULO ZANETTE (ADVOGADO(A))

WAGNER ANTONIO ROSA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. A. DE SOUZA SILVERIO - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8010805-88.2014.8.11.0037. EXEQUENTE: WAGNER ANTONIO ROSA 

EXECUTADO: G. A. DE SOUZA SILVERIO - ME Vistos em correição. 

Trata-se de execução de título extrajudicial em que, intimada, a parte 

devedora não pagou nem indicou bens. Como se verifica do detalhamento 

de ordem judicial a solicitação de bloqueio foi efetuada, no entanto apenas 

foi encontrado disponível em conta da parte executada, o valor de R$ 

58,72 (cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos). Em razão da 

quantia bloqueada ser irrisória, frente ao total da dívida executada, 

promovi o desbloqueio do valor, com fundamento no art. 836 do CPC/2015, 

conforme solicitação de desbloqueio que segue anexo. Sem prejuízo, 

consubstanciado nos princípios da efetividade e celeridade processuais, 

procedi, de ofício, buscas aos Sistemas RENAJUD e INFOJUD visando a 

localização de bens em nome da parte devedora. Dê-se ciência das 

informações obtidas. Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para a 

exequente indicar OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 18 de setembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011526-69.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

LAURA ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))
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PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8011526-69.2016.8.11.0037 

Promovente: LAURA ALVES FERREIRA Promovido: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A. Vistos e examinados os autos, Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida 

por LAURA ALVES FERREIRA em face de EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A. Devidamente citada, a reclamada não 

apresentou contestação. A audiência de conciliação restou infrutífera. 

FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se 

consubstanciado o bastante para julgamento sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e economia 

processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes 

os elementos da relação de consumo. De um lado a consumidora nos 

termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe 

o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto aperfeiçoa-se ao que 

preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse passo, a inversão do 

ônus da prova encontra-se fundamentada nos termos do artigo 6°, VIII, do 

CDC em face da hipossuficiência técnica, científica, informacional e 

econômica da reclamante na produção de provas. Por conseguinte, e 

diante da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos 

do art. 14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da 

prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os 

requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica da 

Reclamante na produção de provas técnicas, além da notória 

desvantagem econômica entre as partes. Da Revelia Leciona o art. 20 da 

Lei 9.099/95, que a ausência do réu em qualquer das audiências de 

conciliação ou instrução, gera revelia deste. No presente caso, a ré não 

compareceu à audiência de instrução designada, conforme consta no 

termo de audiência anexo nos autos. Assim, esta é revel, tendo em vista 

sua ausência na audiência de instrução. Passo à análise do mérito. A 

requerente alega que seus dados foram incluídos indevidamente nos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, no entanto desconhece o débito em 

questão. A requerida não compareceu em audiência de instrução 

designada, bem como não juntou contestação. Analisando a questão 

discutida verifico que razão assiste a parte autora, vez que a requerida 

não logrou êxito em comprovar as alegações. A empresa requerida não 

juntou nenhum documento para comprovar a relação jurídica entre as 

partes, bem como não comprovou a origem e legalidade do débito. Dessa 

forma, resta configurada a ilícita conduta da reclamada que, por sua conta 

e risco disponibilizou os dados da reclamante à consulta pública, 

qualificando-a como má pagadora quando esta nada contribuiu com o fato 

danoso. Por consequência, tenho que a declaração de inexistência do 

débito encontra acolhida na presente demanda. No entanto, verifico que 

existem outras inscrições em nome da autora, conforme se observa no 

extrato juntado pela própria autora (ID n° 3618727). Assim, razão não 

assiste a autora para que seja indenizada por dano moral, pois já havia 

restrições anteriores que não foram contestadas em outras ações. Nesse 

sentido: “E M E N T ARECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA – 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO VALOR DE R$ 127,38 (cento e vinte e sete 

reais e trinta e oito centavos) – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – 

PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – DANO 

MORAL CONFIGURADO – RECONHECIMENTO DE LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ 

QUE DEVE SER AFASTADO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 STJ, ANTE A 

EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO ANTERIOR – SENTENÇA REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Analisando os 

autos, verifico que não restou comprovada a existência do débito e da 

relação contratual, posto que em nenhum momento a parte Recorrida 

apresenta documentos comprobatórios. Ademais, não colaciona sequer o 

contrato, histórico de pagamentos e ordens de serviços, logo, é 

imprescindível que haja o reconhecimento da inexigibilidade do débito. 2. A 

inscrição indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, 

ante a inexistência de vinculo contratual, torna indevido o apontamento, 

ensejando o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se 

trata de dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da 

extensão dos danos experimentados.3. Entretanto, existindo negativação 

preexistente, aplica-se a Súmula 385 do STJ.4. Observa-se claramente 

que a parte Recorrente possui negativações anteriores, conforme 

verificado em pesquisa feita nos sistemas conveniados, o que demonstra 

que sua moral não pode ser considerada abalada.5. Outrossim, a parte 

Recorrente não discute judicialmente as negativações anteriores, não 

tendo assim comprovado que esta é indevida.6. Deste modo, a sentença 

merece reparos, julgando parcialmente procedente o pedido inicial da parte 

Autora, declarando tão somente inexigível o débito, já que a Reclamada 

deixou de comprovar que a negativação era devida. 7. Recurso 

parcialmente provido para declarar inexistente o débito, bem como afastar 

a condenação em litigância de má-fé. (TJMT - PATRICIA CENI DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 17/08/2018, Publicado no DJE 

21/08/2018)” Portanto, entendo pelo não acolhimento do pedido de danos 

morais, com fundamento na Súmula 385 do STJ. Em razão do exposto, 

declaro resolvido o mérito da lide, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial e: a. Declaro inexistentes os débitos no valor de R$238,47 

(duzentos e trinta e oito reais e quarenta e sete centavos), de 26/06/2013, 

referente ao contrato nº 0000000069391236, apontados no SPC/SERASA 

em nome da reclamante e efetuados pelo reclamado; b. Indefiro o pedido 

de dano moral. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte reclamante, visto 

que NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido pelo 

art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Sem ônus sucumbenciais e 

custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJE. 

Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de 

Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 24 de 

setembro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em 

correição. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 24.09.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011794-60.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RECIELE ANDREIA TERRES (EXEQUENTE)

RENATO CINTRA FARIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVA BELLA CONFECCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

EDNER GOULART DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8011794-60.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: RECIELE ANDREIA TERRES 

EXECUTADO: EVA BELLA CONFECCOES LTDA - ME Vistos em Correição, 

Trata-se da ação de cobrança pleiteado por Reciele Andreia Terres em 

face de Eva Bella Confecções LTDA - ME. Analisando detidamente os 

autos, consigno que o processo encontra-se na fase de 

execução/cumprimento de sentença. No evento n°11566889, foi 

determinado a devolução do prazo recursal, posto que não houve 

publicação da sentença através do DJe. Decorrido prazo sem a 

interposição de recurso cabível, o executado foi intimado por meio de DJe 

no dia 12/09/2018 bem como foi ordenado a intimação por Aviso de 

Recebimento, para cumprir voluntariamente as determinações da sentença 

no prazo de 15(quinze) dias. Na sequência, o exequente requer o 

cancelamento da intimação por meio de Aviso de Recebimento e manter 

somente a intimação pelo DJe, tendo em vista que o executado está 

constituído de advogado. Pois bem. O pedido merece acolhimento. O inciso 

I, do artigo 6º, da Resolução 234, do CNJ estabelece que serão objetos de 

publicação "os conteúdos dos despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a emenda dos acórdãos..." O executado está 

constituído de advogado nos presentes autos, restando incongruente a 

intimação por meio de AR. Assim, revogo parcialmente o despacho do 

evento 15301371 apenas em relação a intimação por meio de AR. 

Decorrido o prazo para o cumprimento de sentença e considerando a 

penhora no valor de R$8.271,03(oito mil, duzentos e setenta e um reais e 

três centavos) do evento n°11134782, intime-se o executado para, 

querendo, oferecer impugnação no prazo de 15(quinze) dias. Decorrido 

prazo, sem impugnação, expeça-se alvará em favor do credor, até zerar a 

conta, cujos dados necessários já foram indicados nos autos (id. 

n°15414684). Após, volte-me conclusos para proferir sentença de 

extinção da fase de execução/cumprimento de sentença. Primavera do 

Leste/MT, 26 de setembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 114552 Nr: 5038-79.2012.811.0037

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁGUAS DE PRIMAVERA LTDA, GETÚLIO 

GONÇALVES VIANA, MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, MARIA 

DE FATIMA DO AMARAL DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO FERREIRA ALEGRIA - 

OAB:11098, JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, MARCO ANTONIO 

DACORSO - OAB:154.132

 Vistos em correição,

Defiro a nomeação pelo Município de Primavera do Leste do perito 

assistente VALDIR DE JESUS SANTOS, que poderá acompanhar a 

realização da perícia, podendo inclusive apresentar quesitos 

suplementares durante as diligências.

Acolho os pedidos de fls. 1147/1150, para a nomeação dos assistentes 

técnicos indicados pelo Ministério Público através do Centro de Apoio 

Operacional do Ministério Público - CAOP/MPMT bem como dos quesitos 

suplementares por ele indicados.

Autorizo as peritas Jacqueline Góes Cerioli, Valdirene Correia Belai, Haret 

Matias Fernandes, Erika Guimarães Roca e Emilly Emanuelly Monteiro 

Januário a terem acesso ao processo, podendo fazer vista dos autos, 

retirá-lo em carga ou ainda extrair fotocópias.

 Defiro os pedidos de fls 1191/1194 das Águas de Primavera e acolho o 

novo documento e quesito suplementar, sem prejuízo dos já formulados.

Tendo em vista que o valor dos honorários já foi integralmente bloqueado, 

EXPEÇA-SE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DE 50% (CINQUENTA POR 

CENTO) DOS HONORÁRIOS, com fulcro no art. 465, §4º do CPC, À REAL 

BRASIL CONSULTORIA LTDA, conforme dados bancários informados na 

petição de fl.1122.

Ciência à empresa para que designe data e hora para início da perícia, no 

endereço eletrônico cuiaba@realbrasil.com.br indicado às fls1122-v e 

1176.

 Fixo o prazo de 90 dias para entrega do laudo contados a partir da 

retirada dos autos na Secretaria.

Intimem-se as partes e os assistentes técnicos nomeados desta decisão e 

da data de início de realização da perícia.

Ciência também ao CAOP/MPMT conforme requerido às fls1147.

Cumpra-se com urgência, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes no processo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 137751 Nr: 8849-76.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTOS 

DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE DE OLIVEIRA FERNANDES, PLINIO DA 

APARECIDA VIEIRA GUSTMANN JUNIOR, JOÃO PAULO FERST VALGOI, 

LUIZ RENATO BARRETO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 Vistos em correição,

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Felipe de Oliveira 

Fernandes, alegando que houve omissão na sentença proferida às 

fls.147-v, pois não houve manifestação acerca do pedido de restituição do 

celular requerido no processo durante a audiência preliminar (fls.90).

 De início, cumpre salientar que os embargos de declaração constituem 

instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento 

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (CPP Art. 619 e 620).

Analisando a sentença proferida, verifico que realmente houve omissão, 

em relação ao pedido de restituição.

 Pelo exposto, com fundamento no artigo 619 e 620 do CPP, CONHEÇO os 

presentes embargos de declaração, pois também tempestivos, e, no 

mérito, DOU-LHES PROVIMENTO para, retificar a Sentença ora embargada 

acrescentando à sua fundamentação e à parte dispositiva as seguintes 

considerações:

Trata-se de pedido de restituição do celular apreendido quando da prisão 

do embargante, cuja nota fiscal foi trazida aos autos às fls. 94.

Segundo o art. 120 do CPP, “a restituição, quando cabível, poderá ser 

ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde 

que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante”.

É possível observar pela nota fiscal que o proprietário do celular é o 

genitor do embargante, o Sr. Carlos Alberto Moreira Fernandes, o que 

demonstra que o celular tem origem lícita, não tendo ligação com o delito.

 Assim, DETERMINO A RESTITUIÇÃO DO CELULAR APREENDIDO 

SEGUNDO TERMO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO DE FLS 11.

Oficie-se à Delegacia de Polícia para que promova a restituição do celular, 

uma vez que no Ofício nº512/2014/DERF-PB/MT só houve 

encaminhamento do Inquérito Policial nº 267/DERF/2014 e não constam nos 

autos informações acerca da entrega do referido celular apreendido.

Cumpra-se, servindo a presente decisão como intimação/ofício, conforme 

dados constantes no processo.

Após a restituição, arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 116227 Nr: 6860-06.2012.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UERICA FERREIRA DA SILVA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 3ª Defensoria Pública 

Estadual em Primavera do Leste-MT - OAB:

 Vistos em Correição.

Inicialmente, recebo o processo no estado em que se encontra.

Ratifico os atos realizados para que produza seus efeitos jurídicos.

Com efeito, remetam-se os autos ao Ministério Público, em seguida a 

defesa, para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Após, ultimadas as providências acima, tornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000349-96.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN LUIS GOMES MENDONCA (ADVOGADO(A))

LETICIA COSTA VILELA SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000349-96.2017.8.11.0037. REQUERENTE: LETICIA COSTA VILELA 

SOARES REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, em 

correição. Recebo o recurso, visto que tempestivo, já que a sentença foi 

prolatada em 26/02/2018 (id. nº 11838519), ocasião em que o requerente 

registrou ciência através do ícone expedientes no dia 27/02/2018 e 

apresentou recurso em 09/03/2018 (id. nº 12125316), dentro do prazo 

legal. O preparo foi devidamente recolhido conforme (id nº 12125321) O 

recebimento do recurso se dá meramente no efeito devolutivo, nos termos 

do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. S Em relação ao recurso da 

parte autora (id nº 12148872), já foi proferida decisão em 03/07/2018 

conforme (id nº 13968200). Juntadas as contrarrazões, encaminhem-se 

os autos para apreciação da Colenda Turma Recursal Única da Capital. 

Primavera do Leste/MT, 26 de Setembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006134-05.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO (ADVOGADO(A))

WAGNER ESCAPOLAN SANTANA (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1006134-05.2018.8.11.0037. REQUERENTE: WAGNER ESCAPOLAN 

SANTANA REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos em Correição, 

Considerando que a parte reclamada, apesar de devidamente citada e 

intimada, por intermédio de Oficial de Justiça(id. n°15302305), descumpriu 

a medida liminar deferida nos autos, reitero as diligencias da decisão do 

evento n°15224435 nos seguinte termos: a) Determino que a requerida 

suspenda imediatamente a cobrança no valor de R$2.956,46(...). b) Caso 

tenha cadastrado o nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito, 

DETERMINO que a reclamada exclua a restrição no prazo de 48(quarenta 

e oito) horas, sob pena de multa diária que fixo em R$1.000,00(um mil 

reais) até o limite de R$8.000,00(oito mil reais). c) Determino que a 

reclamada restabeleça a bolsa no percentual de 30% no prazo de 

48(quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária inicial que fixo em 

R$1.000,00(um mil reais) até o limite de R$8.000,00(oito mil reais). d) 

Determino que a requerida autorize o aditamento no percentual de 70%, no 

prazo de 48(quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária inicial que 

fixo em R$1.000,00(um mil reais) até o limite de R$8.000,00(oito mil reais). 

e) Determino que a reclamada providencie a rematrícula do aluno no prazo 

de 48(quarenta e oito) horas, bem como autorize todas as atividades de 

praxe exigido pelo curso de Agronomia, sob pena de multa diária inicial 

que fixo em R$1.000,00(um mil reais) até o limite de R$8.000,00(oito mil 

reais). As multas acima são cumulativas e aplicáveis sem prejuízo das 

demais multas já consolidadas pelo descumprimento da medida liminar do 

evento n°15224435. Serve a presente de carta/mandado de intimação, que 

deve ser pessoal. Primavera do Leste/MT, 26 de setembro de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 201879 Nr: 85-62.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DE ASSIS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RAFAEL DE ASSIS SILVA, Filiação: Eliana 

Maria Araujo de Assis e Francisco das Chagas de Souza Filho, data de 

nascimento: 05/11/1989, brasileiro(a), natural de Olho Dagua da 

Espinha-MA, convivente, lavrador, Telefone 3498-0202. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 26 de novembro de 2017, em via pública, no 

bairro Novo Horizonte, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, Rafael de 

Assis Silva, mediante emprego de violência doméstica familiar cotra a 

mulher, praticou vias de fato contra a companheira Maria José Lima Alves. 

Posto isso, o Ministerio Público denucia Rafael de Assis Silva como 

incurso nos artigos 21, do Decreto-Lei n° 3688/41,129, parágrafo 9°, e 

147, todos c/c o artigo 61, inciso II, alínea "f", sendo estos dois últimos na 

forma do artigo 69, todos do Código Penal, com a observancia da Lei 

Federal 11340/2006

Despacho: Código 2018791. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado Rafael de Assis Silva, por edital, com prazo de 

15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do 

art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, o acusado 

poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. Não apresentada 

a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 13 de setembro de 

2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Igor Lucas Prates, 

digitei.

Primavera do Leste, 26 de setembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 186010 Nr: 2021-59.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENILSON DE FREITAS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RUBENILSON DE FREITAS RIBEIRO, Cpf: 

45872864191, Rg: 649176, Filiação: Olina de Freitas Ribeiro e Cleverson 

de Freitas Ribeiro, data de nascimento: 07/09/1968, brasileiro(a), natural 

de Torixoréu-MT, solteiro(a), srviços gerais, Telefone 6699079294. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 17 de fevereiro de 2017, em via pública, rua 

Benedito Delfino, bairro Centro Leste, nesta cidade de Primavera do Leste, 

o denunciado RUBENILSON DE FREITAS RIBEIRO, conduziu veículo 

automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de 

álcool. Pelo exposto, o Ministério Público denuncia como incurso nas 

penas do artigo 306, da Lei n° 9503/97.

Despacho: Código 1860101. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado Rubenilson de Freitas Ribeiro, por edital, com 

prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos 

constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na 

resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 

396-A, caput).4. Não apresentada a resposta no prazo legal, o que deverá 

ser certificado, tornem os autos conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.Primavera do Leste, 18 de setembro de 2018.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Igor Lucas Prates, 

digitei.

Primavera do Leste, 26 de setembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 188431 Nr: 3136-18.2017.811.0037

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LUIZ FAVRETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILTO DA SILVA MARÇAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034828/9/2018 Página 174 de 849



 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VANILTO DA SILVA MARÇAL, Cpf: 

04770533195, Rg: 24255645, Filiação: Eva Aparecida da Silva, data de 

nascimento: 14/02/1995, brasileiro(a), natural de Arapongas-PR, 

solteiro(a), motorista, Telefone 66-9690-6083. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 07 de março de 2017, avenida Belo Horizonte, 

bairro Centro Leste, nesta cidade de Primavera do Leste, o denunciado 

Vanilton da Silva Marçal, trazia consigo entopercente para consumo 

pessoal. Assim agindo, o denunciado incorreu na sanção do artigo 28 da 

Lei n° 11343/06, pelo que oferece o Ministério Público, a presente 

denúncia.

Despacho: Código 188431Vistos.1.Diante do aportes dos autos, recebo a 

denúncia em desfavor de VANILTO DA SILVA MARÇAL, dando-o como 

incurso nos artigos nela mencionado.2.Cite-se o acusado, por edital, com 

prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos 

constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder a 

acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3.Na 

resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 

396-A, caput).4.Não apresentada a resposta no prazo legal, o que deverá 

ser certificado, tornem os autos conclusos.5.Sem prejuízo, indefiro o item 

2 da cota ministerial de fl. 25.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 

17 de agosto de 2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Igor Lucas Prates, 

digitei.

Primavera do Leste, 26 de setembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169040 Nr: 4741-33.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEYTON RICARDO VILELA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLEYTON RICARDO VILELA CRUZ, Cpf: 

02457813158, Rg: 1876408-8, Filiação: Nerci Vilela Cruz, data de 

nascimento: 13/02/1986, brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, 

convivente, tatuador, Telefone 6699533364. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 26 de junho de 2016, na residência localizada na 

rua um, n° 07, bairro Primvera III, nesta cidade de Primavera do Leste, o 

denuciado CLEYTON RICARDO VILELA CRUZ, destruiu uma tornozeleira 

eletronica, pertencente ao Estado de Mato Grosso. Pelo exposto, o 

Ministério Público denuncia como incurso nas penas do artigo 163, 

parágrafo único, inciso III, do Código Penal.

Despacho: Código 1690401. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado Cleyton Ricardo Vilela Cruz, por edital, com 

prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos 

constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na 

resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 

396-A, caput).4. Não apresentada a resposta no prazo legal, o que deverá 

ser certificado, tornem os autos conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.Primavera do Leste, 18 de setembro de 2018.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Igor Lucas Prates, 

digitei.

Primavera do Leste, 26 de setembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 187234 Nr: 11683-81.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE POLICIA CIVIL DE 

PRIMAVERA DO LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALDIR PEREIRA DE OLIVEIRA, Filiação: 

Valdivino Giminiano de Oliveira e Marli Gonçalves Pereira -. Documento, 

data de nascimento: 05/11/1993, brasileiro(a), natural de Pimenta 

B u e n o - R O ,  s o l t e i r o ( a ) ,  a u x  d e  m e c a n i c o ,  T e l e f o n e 

66-99733383/96001426. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Na data de 11 de dezembro de 2015, neste cidade de 

Primavera do Leste, avenida Santô Antônio, bairro Parma II, o denunciado 

Valdir Pereira de OLivera, dirigiu veículo automotor, imprimindo alta 

velocidade em via pública de grande movimentação, gerando perigo de 

dano. Assim agindo, o denunciado incorreu na sanção do artigo 309 do 

Código de Trânsito Brasileiro, pelo que oferece o Ministério Público, por 

sua agente signatária, a presente denúncia.

Despacho: Código 187234Vistos.1. Diante do aporte dos autos, recebo a 

denúncia em desfavor de Valdir Pereira de Oliveira, dando-o como incurso 

nos artigos nela mencionados.2. Cite-se o acusado, por edital, com prazo 

de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes 

do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder a acusação, por 

escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, o 

acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art.396-A).4. Não 

apresenta a resposta, no prazo legal, desde já, nomeio o Defensor 

Público, para oferecê-la em até 10 dias (CPP, art. 396-A, paragrafo 

segundo).5. Após, venham conclusos para os fins do art. 397 ou 399 do 

CPP.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 14 de setembro de 

2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Igor Lucas Prates, 

digitei.

Primavera do Leste, 26 de setembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166587 Nr: 3477-78.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE POLICIA CIVIL DE 

PRIMAVERA DO LESTE-MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARLI DOS SANTOS DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DARLI DOS SANTOS DIAS, Rg: 

2903480-9, Filiação: Marcia Maria Santos Dias e Ruberlei Ferreira Dias, 

data de nascimento: 23/04/1994, brasileiro(a), natural de Primavera do 

Leste-MT, convivente, serviços gerais/servente, Telefone 66 9680-7476. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 28 de agosto de 2015, em via pública localizada 

na avenida Belo Horizonte, bairro Novo Horizonte, nesta cidade de 

Primavera do Leste, o denunciado Darli dos Santos Dias, trafegava em 

velocidade incompatível com a segurança gerando perigo de dano. Assim 

agindo, o denunciado, incorreu na sanção do artigo 311, da lei n° 

9.503/1997, pelo que oferece o MInisterio Público, a presente denúncia.

Despacho: Código 166587Vistos.1.Diante do aporte dos autos, recebo a 

denúncia em desfavor de DARLI DOS SANTOS DIAS, dando-o como 

incurso nos artigos nela mencionado.2.Cite-se o acusado, por edital, com 

prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos 

constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder a 

acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3.Na 

resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 

396-A, caput).4.Não apresentada a resposta no prazo legal, o que deverá 

ser certificado, tornem os autos conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.Primavera do Leste, 17 de agosto de 2018.ALEXANDRE DELICATO 

PAMPADO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Igor Lucas Prates, 

digitei.

Primavera do Leste, 26 de setembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122805 Nr: 5345-96.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE POLICIA CIVIL DE 

PRIMAVERA DO LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO RODRIGUES NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BRUNO RODRIGUES NEVES, Cpf: 

97359424100, Rg: 4140515, Filiação: José Moreira Neves e Maria 

Rodrigues de Almeida, data de nascimento: 27/12/1979, brasileiro(a), 

natural de Aruanã-GO, serviços gerais, saqueiro, lavrador, Telefone 

66-96121624. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: 1.Não verificados os casos de rejeição liminar previsto no art. 

395 do CPP, recebo a denúncia em desfavor de BRUNO RODRIGUES 

NEVES dando-o como incurso nos artigos nela mencionados.2.Cite-se o 

acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 dias 

(CPP, art. 396, caput), consignando no mandado que o oficial de justiça 

deverá indagar ao acusado se o mesmo possui condições financeiras 

para constituir advogado.3.Na resposta, o acusado poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4.Não apresentada 

às respostas, no prazo legal, desde já, nomeio a Defensoria Pública para 

oferecê-la em até 10 dias (CPP, art. 396-A, § 2º).5.Sem prejuízo, indefiro o 

item 2.1 da cota ministerial de fl. 52, vez que não comprovada a 

impossibilidade do Ministério Público providenciar por seus próprios meios 

as certidões requeridas, nos termos do item 7.5.1, inciso III, da CNGC 

Judicial, contudo defiro item 4 da mesma.6.Após, venham conclusos para 

os fins do art. 397 ou 399 do CPP.Intimem-se e se cumpra.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Igor Lucas Prates, 

digitei.

Resumo da Inicial: No dia 28 de janeiro de 2013, por volta das 18h30min, 

na Av. Angêlo Ravanelo, Bairro Ipanema, na cidade de Primavera do 

Leste/MT, o denunciado BRUNO RODRIGUES NEVES, na direção de 

veículo automotor, praticou lesão corporal culposa contra a vítima Gerolino 

Pinto da Silva. Diante do fato o Ministério Público oferece denúncia em 

desfavor de Bruno Rodrigue Neves, como incurso nas sanções dos 

artigos 303, "caput", paragrafo único Código de Trânsito Brasileiro.

Primavera do Leste, 26 de setembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 185967 Nr: 1991-24.2017.811.0037

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE POLICIA CIVIL DE 

PRIMAVERA DO LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO ALVES XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RONALDO ALVES XAVIER, Filiação: 

Jailda Alves dos Santos, data de nascimento: 03/02/1998, brasileiro(a), 

natural de Ariquemes-RO, solteiro(a), eletricista, Telefone 6697252363. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 04 de março de 2017, em via pública localizada 

na rua Araticum, bairro Primavera III, cidade de Primavera do Leste, o 

denunciado Ronaldo Alves Xavier, se opôs à execução de ato legal 

mediante violência. Assim agindo, o denunciado, incorreu na sanção do 

artigo 329, caput, do Código Penal, pelo que oferece o Ministério Público, 

por sua agente signatária, a presente denúncia.

Despacho: Código 185967Vistos.1. Diante do aporte dos autos, recebo a 

denúncia em desfavor de Ronaldo Alves Xavier, dando-o como incurso 

nos artigos nela mencionados.2. Cite-se o acusado, por edital, com prazo 

de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes 

do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder a acusação, por 

escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, o 

acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art.396-A).4. Não 

apresenta a resposta, no prazo legal, desde já, nomeio o Defensor 

Público, para oferecê-la em até 10 dias (CPP, art. 396-A, paragrafo 

segundo).5. Após, venham conclusos para os fins do art. 397 ou 399 do 

CPP.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 14 de setembro de 

2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Igor Lucas Prates, 

digitei.
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Primavera do Leste, 26 de setembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181769 Nr: 11422-19.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON LOURENÇO DE ARAUJO SILVA, 

MADEIREIRA JAO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AILTON LOURENÇO DE ARAUJO SILVA, 

Cpf: 09899230880, Rg: 144323680, Filiação: Luzia Carvalho de Araujo e 

Elidio Lourenço da Silva, data de nascimento: 13/10/1962, brasileiro(a), 

natural de São Gotardo-MG, divorciado(a), motorista, Telefone 

62-39433608 e atualmente em local incerto e não sabido MADEIREIRA 

JAO-ME, CNPJ: 07897252000104, Inscrição Estadual: 152529659. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: NO dia 05 de outubro de 2016, por volta das 08h30min, 

os denunciados AILTON LOURENÇO DE ARAÚJO SILVA e MADEREIRA 

JAO - ME, em comunhão de esforços e conjução de vontades, 

transportamvam 20m³ de madeira, sem licença valida. Assim agindo, 

incorreram os denunciados, nas sanções do artigo 46, parágrafo único, 

da lei n° 9.605/1998, na forma do artigo 29 do Código Penal e nas sanções 

do artigo 304 do Código Penal. E para contra eles se preceda o Ministério 

Público oferece a presente denuncia.

Despacho: Código 181769Vistos.1. Defiro o pedido contido na cota 

ministerial.2. Cite-se o acusado, por edital, com prazo de 15 dias, nos 

termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 365, do 

mesmo diploma legal, para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, o acusado poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 5, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. Não apresentada 

a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 15 de agosto de 

2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Igor Lucas Prates, 

digitei.

Primavera do Leste, 26 de setembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 211238 Nr: 4617-79.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO WILLIAN NASCIMENTO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Calzolari - 

OAB:OAB-MT 21.254-O

 DELIBERAÇÕES

Diante da certidão de fl. 16, designo o dia 12/11/2018, às 15h40min para a 

oitiva da testemunha Carlos da Silva Martins.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Nicoli Damini, estagiária, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Alexandre Delicato Pampado

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 207118 Nr: 2786-93.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, 

ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDEMAR GOMES DA 

SILVA - OAB:16169-O/MT, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:OABMT/7.619

 DELIBERAÇÕES

Diante da certidão de fl. 25, designo o dia 12/11/2018, às 15h50min para a 

oitiva da testemunha Telmon Batista de Freitas.

Sem prejuízo, determino a condução coercitiva da testemunha Telmon, vez 

que devidamente requisitado, não compareceu ao presente ato.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Nicoli Damini, estagiária, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Alexandre Delicato Pampado

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 210673 Nr: 4388-22.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSELUCIA RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:

 DELIBERAÇÕES

Diante da certidão de fl. 42, designo o dia 12/11/2018, às 15h35min para a 

oitiva da testemunha Rodrigo Henrique Costa.

Sem prejuízo, determino a condução coercitiva da referida testemunha, 

vez que devidamente requisitado, não compareceu ao presente ato.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Nicoli Damini, estagiária, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Alexandre Delicato Pampado

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 206931 Nr: 2679-49.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOMFIM RODRIGUES MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:

 DELIBERAÇÕES

Diante da certidão de fl. 17, designo o dia 12/11/2018, às 16h00min para a 

oitiva da testemunha Bruno da Silva Souza.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Nicoli Damini, estagiária, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Alexandre Delicato Pampado

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 210694 Nr: 4398-66.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON CRISTIANO DE MELLO, TOBIAS 

ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SELIGMAN DE 

MENEZES - OAB:RS 63543, Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 DELIBERAÇÕES

Redesigno a audiência para o dia 12/11/2018, às 14h30min para a oitiva da 

testemunha Mauro Souza Gonçalves Neto.

Comunique-se o juízo deprecante.
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Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Nicoli Damini, estagiária, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Alexandre Delicato Pampado

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 204733 Nr: 1689-58.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR MENDES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 DELIBERAÇÕES

Diante da certidão retro, designo o dia 12/11/2018, às 14h00min para a 

oitiva da testemunha Jorge de Freitas Junior.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Nicoli Damini, estagiária, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Alexandre Delicato Pampado

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 215387 Nr: 6718-89.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL-SC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRINA FELDHAUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Guilherme Wolcz de Oliveira 

- OAB:OAB-SC 29.493

 Código 215387

Vistos, etc.

1. Designo o dia 12/11/2018 às 16:30 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 26 de setembro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 212837 Nr: 5401-56.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL-GO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO HENRIQUE FERREIRA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ueider paulo mendonça 

barboza - OAB:36862

 Código 212837

Vistos, etc.

1. Designo o dia 17/10/2018 às 17:00 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 26 de setembro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 191045 Nr: 4314-02.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERISON JOÃO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APOENO HENRIQUE SILVA 

SOARES - OAB:MT 19.480, DANIEL DE FRANÇA TAVARES - OAB:MT 

20490

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007, intimo o advogado do acusado para apresentar no prazo de 05 

(cinco) dias, memoriais escritos, nos termos do artigo 403, § 3° do Código 

de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 27 de setembro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 46194 Nr: 1689-44.2007.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIA PEREIRA CAETANO, ROSANGELA 

SIRQUEIRA DELMON, ALESSANDRO SIRQUEIRA DELMON, DIEMES 

VICENTE NUNES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça – intimo o advogado dos 

acusados à apresentar memoriais – no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

preconiza o artigo 57, última figura da Lei 11.343-2006 c.c artigo 403, § 3°, 

do Código de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 27 de setembro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 109664 Nr: 8837-67.2011.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, Bertilo Borba - OAB:OAB-SC 5.067, Cleimar Della 

Giustina Morgan - OAB:OAB-SC 34.623, Edinei Wiggers - 

OAB:OAB-SC 22.026, Edir Perin - OAB:OAB-SC 33.0125

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido, condenando JOÃO BATISTA 

ALVES CANDIDO, qualificado nos autos, nas penas do art. 217-A, c/c art. 

226, II, ambos do Código Penal.Passo a dosimetria da penaA pena prevista 

para o crime do art. 217-A do CP é de 8 a 15 anos de reclusão.Atento ao 

princípio constitucional da individualização da pena, analisando as 

circunstâncias do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para 

exasperação da pena base, razão pela qual fixo a pena base em 8 anos 

de reclusão.Outrossim, pelo exposto no art. 226, inciso II, do Código Penal, 

considerando que o réu é pai da vítima, aumento a pena base na metade, 

restando fixada em 12 anos de reclusão, pena esta que torno definitiva 

ante a ausência de outras circunstâncias capazes de modifica-la.Fixo o 

regime fechado para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 2º, 

§ 1º, da Lei n. 8.072/90 c/c o art. 33, § 2º, “a” do Codigo Penal.Em relação 

à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o 

quantum da pena imposta afasta, por si só, a possibilidade de aplicação da 

norma contida no art. 44, I, do Código Penal.Condeno o réu ao pagamento 

das custas e despesas processuais.P.R.I.C.Transitada em julgado, 

expeçam-se as comunicações pertinentes e a guia de execução penal, e 

se arquivem os autos, com as baixas necessárias.Primavera do Leste, 27 

de julho de 2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 93331 Nr: 4872-38.2012.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODILIA BORGES DA LUZ CURVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IUNG E IUNG LTDA - ME, ADELAR IUNG, 

ADALBERTO IUNG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL PETRI SOLETTI - 

OAB:12327/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 130927 Nr: 5834-56.2015.811.0040

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉDIO JOSE DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROTERRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA - ME, BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - 

OAB:14595-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MARQUES POLIDO - 

OAB:OAB/SP 287.309, ANDREIA CRISTIANE HECK LAZARINI FAXO - 

OAB:59.455, JULIANA VIEIRALVES A. AZAVEDO CAMARGO - 

OAB:OAB/SP 181.718, MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - 

OAB:188.846-SP, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, RAFAEL ORTIZ 

LAINETTI - OAB:211647/SP, TIANE VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 “Vistos etc. Diante das ocorrências acima, homologo a desistência 

manifestada pelas partes para que surta os regulares efeitos de 

legalidade. Reitero os termos da decisão de fl. 188 dos autos em apenso 

(cod. 130927), saindo o Banco Daycoval intimado para, no prazo de 10 

(dez) dias, juntar aos autos a relação dos clientes discriminados em 

arquivo eletrônico ou físico, entregues pela Agroterra a Daycoval que 

passaram a integrar o instrumento particular de cessão de direitos, 

conforme descrito à fl. 162 dos autos da ação cautelar, sob pena de sua 

conduta ser reputada ato atentatório à dignidade da justiça. Apresentado o 

documento acima determinado, intimem-se as partes para, querendo, 

apresentarem memoriais finais, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias. 

Decorrido o prazo sem apresentação, certifique-se e conclusos os autos. 

Os presentes saem intimados. Às providências.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 99619 Nr: 2265-18.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODILIO BALBINOTTI, DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA SORRISO 

LTDA - COOPERSORRISO, ERNO LANZ, ALCINO MANFROI, IRACEMA 

MANFROI, ALFREDO JANDT, SELMIRA LANZ, PEDRINHO LUIZ ZANOLLA, 

CATARINA SARTORI ZANOLLA, CELSO SIBINO (SILVINO) ZANATA, 

CLAIR REOLON, ILDO JOSE DAMIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO E ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S/C - OAB:MT 271, DUILIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:MT-3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO PECZEK - 

OAB:22437-0, FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - OAB:4070, 

RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência complementar do Sr. Oficial de 

Justiça, no valor de R$ 3.430,00 (três mil quatrocentos e trinta reais), 

devendo acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação, nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, 

outras informações podem ser encontradas no ‘Manual da Central de 

Pagamento de Diligências’.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 136371 Nr: 8676-09.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNILSO VICENTE DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA MARANHENSE DE 

REFRIGERANTES, AGENOR MAMEDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE DE MELO BAISE BARTH 

- OAB:11.277-B, MARCOS ABRAÃO SILVA LIMA - OAB:24.646-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME CALVO 

CAVALCANTE - OAB:45291, JAYME BROWN DA MAIA PITHON - 

OAB:8406, LUÍS FERNANDO SUART PINTO - OAB:17834, RENATO 

MENDONÇA NAZARÉ - OAB:20945, REYNALDO HÉLIO DA COSTA NETO 

- OAB:43435

 “Vistos etc. Homologo a desistência acima manifestada quanto as demais 

testemunhas. Intime-se a Sra. Perita para depositar o laudo nos autos no 

prazo de 10 (dez) dias. Após, intimem-se as partes para, no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias, apresentarem suas razões finais em forma 

de memoriais. Os presentes saem intimados. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 44075 Nr: 1221-37.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVA ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON MARTINS, TV CIDADE - SORRISO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11.533

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS MENDES 

DE MORAES - OAB:3540-A

 É o breve relato. Decido. De largada, convém anotar que se, intitulando-se 

a empresa Teles Pires Comunicações Ltda terceira totalmente estranha à 

lide em questão, deveria ter se insurgido com relação ao bloqueio judicial 

efetivado pela via própria dos embargos de terceiro, e não apresentado 

impugnação nos próprios autos, como se deu no caso em tela. Inobstante 

a isso, passo a examinar a questão levantada pela impugnante Teles Pires 

Comunicações Ltda, antecipando que razão não lhe cabe. Veja-se do 

contrato apresentado às fls. 28 e ss, bem como seus aditivos que o objeto 

do arrendamento firmado entre as empresas Teles Pires Comunicações 

Ltda, na qualidade de arrendadora e Todavia Comunicação Multimídia Ltda, 

na condição de arrendatária, foi a emissora da TV Cidade, canal 06, 

localizada na rua Tenete Lira, nº 21, Bairro Bela Vista, Sorriso, MT, 

retransmissora do sinal do SBT, bem como toda a sua estrutura 

operacional. Assim, urge invocar na espécie a aplicação da Teoria da 

Aparência, a qual busca preservar a boa-fé dos envolvidos, mesmo 

porque, ao menos pelo que consta dos autos, não se logrou demonstrar 

de forma inequívoca que o referido contrato tenha sido registrado junto ao 

Cartório competente de modo a garantir a publicidade do arrendamento 

firmado à terceiros. Com relação aos eventuais vícios de citação durante o 

processo de conhecimento, destaca-se que a questão acha-se preclusa, 

eis que a sentença condenatória proferida nos autos já transitou em 

julgado, estando o processo em fase de cumprimento de sentença. Nessa 

toada, rejeito as razões apresentadas pela empresa Teles Pires 

Comunicações Ltda e mantenho o valor bloqueado, invocando na espécie, 

inclusive o disposto no art. 932, III do CC. Transitada em julgado a presente 

decisão, certifique-se e expeça-se o competente alvará de levantamento 

da quantia penhorada em favor da autora, conforme já requerido nos 

autos. Os presentes saem intimados. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 199516 Nr: 9415-74.2018.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDLLBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NZL, JFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SEZANOWSKI 

MACHADO - OAB:25276

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:63194/RS

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a 

INVENTARINATE/Requerida, para manifestar-se quanto ao pedido de 

habilitação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 57115 Nr: 961-86.2010.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRR RIO BONITO, TRANSP.REVEND.RETALHISTA DE 

PETRÓLEO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CERVI, VIDA SEGURADORA S/A, 

BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DE AZEVEDO 

PONTES - OAB:8502 B, PAULO SÉRGIO DANIEL - OAB:9173-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CERVI - 

OAB:14020/mt, CAMILA SILVA DE SOUZA - OAB:14.660/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a PARTE 

REQUERIDA, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Carta 

Precatória de INQUIRIÇÃO, devolvida sem o devido cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 53984 Nr: 4295-65.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO BAGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON LEIMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÁRIK FERREIRA - OAB:21931, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 127224 Nr: 3773-28.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZABEL CRISTINA MELLO 

DELMONDES OCAMPOS - OAB:7394/MS, LUCIANA VERISSIMO 

GONÇALVES - OAB:8.270/MS, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:6611, NELSON DA COSTA ARAÚJO - OAB:3512

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 139444 Nr: 10373-65.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA ANDRÉIA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS SCATAMBULI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA ANDRÉIA BATISTA - 

OAB:18808

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA HELENA GRINGS 

SABO MENDES - OAB:8361, MAGNO JOSE DA SILVA - OAB:19135/O, 

NIWMAR SERPA - OAB:19.703/O

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, decorreu o prazo para PARTE 

EXEQUENTE/REQUERENTE, manifestar acerca do inetersse no 

prosseguimento do feito, haja vista o bloqueio negativo pelo sistema 

BACENJUD, sem que pela mesma fosse apresentada qualquer 

manifestação.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 152564 Nr: 5248-82.2016.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA ANDRÉIA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS SCATAMBULI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA ANDRÉIA BATISTA - 

OAB:18808

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA HELENA GRINGS 

SABO MENDES - OAB:8361, CLÁUDIA DE MARCHI - OAB:63467/RS, 

MAGNO JOSE DA SILVA - OAB:19135/O

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, decorreu o prazo para PARTE 

EXEQUENTE/REQUERENTE, manifestar acerca do inetersse no 

prosseguimento do feito, haja vista o bloqueio negativo pelo sistema 

BACENJUD, sem que pela mesma fosse apresentada qualquer 

manifestação.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 132988 Nr: 6841-83.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉDIO JOSE DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROTERRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA - ME, BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT, SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - OAB:14595-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

- OAB:14834-MT, MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - 

OAB:188.846-SP

 “Vistos etc. Diante das ocorrências acima, homologo a desistência 

manifestada pelas partes para que surta os regulares efeitos de 

legalidade. Reitero os termos da decisão de fl. 188 dos autos em apenso 

(cod. 130927), saindo o Banco Daycoval intimado para, no prazo de 10 

(dez) dias, juntar aos autos a relação dos clientes discriminados em 

arquivo eletrônico ou físico, entregues pela Agroterra a Daycoval que 

passaram a integrar o instrumento particular de cessão de direitos, 

conforme descrito à fl. 162 dos autos da ação cautelar, sob pena de sua 

conduta ser reputada ato atentatório à dignidade da justiça. Apresentado o 

documento acima determinado, intimem-se as partes para, querendo, 
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apresentarem memoriais finais, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias. 

Decorrido o prazo sem apresentação, certifique-se e conclusos os autos. 

Os presentes saem intimados. Às providências.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 164262 Nr: 122-17.2017.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA SORRISO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA - OAB:14928/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte autora, 

para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do 

Meirinho de fl(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 112232 Nr: 4162-47.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAGILA VANESSA DA CONCEIÇÃO, MARIA 

DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

exequente, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão 

Negativa de intimação da penhora on line com relação à Executada Maria 

das Graças da Conceição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 150384 Nr: 4328-11.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALBERTO VERLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11.533, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:14705

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

Requerente/Embargada para manifestar-se acerca dos embargos de 

declaração com efeitos modificativos/infringentes, no prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 93450 Nr: 4953-84.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHRISTIAN ADELAR DALLA LONGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ANGELLO, VILMAR ALFONSO SPOHR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL PETRI SOLETTI - 

OAB:12327/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA MARIA PEREIRA - 

OAB:7094-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SORRISO - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 4953-84.2012.811.0040

 ESPÉCIE: Execução de Título Judicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: CHRISTIAN ADELAR DALLA LONGA

PARTE RÉ: EDSON ANGELLO e VILMAR ALFONSO SPOHR

CITANDO(A, S): Edson Angello, Cpf: 21985570297, Rg: 1058774-8 SSP MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 03/04/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 82.500,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

10 (dez) dias (CPC, art. 621), satisfazer a obrigação reclamada pela parte 

credora, entregando o(s) bem(bens) abaixo descrito(s) ou, seguro o 

Juízo, com depósito da(s) coisa(s), oferecer embargos, no prazo de dez 

(10) dias, contados da juntada desta carta precatória aos autos. 

INTIMÁ-LA, ainda, de que FOI FIXADA MULTA DIÁRIA, para o caso de 

atraso no cumprimento da obrigação, nos termos da r. decisão de fls. 

34/36.

DESCRIÇÃO DO BEM: 1.582,72 SACAS DE SOJA DE 60KG CADA.

 RESUMO DA INICIAL: No dia 06/05/2011 o primeiro executado firmou em 

favor do exequente uma condição de dívida, devidamente avalizado pelo 

segundo executado, os quais comprometeram-se na entrega da quantia 

1.500 (um mil e quinhentas) sacas de soja de 60 kg cada, em 30/04/2012. 

O prazo para cumprimento da obrigação era até o dia 30/04/2012. Não 

obstante o compromisso assumido e confessado, os executados não 

cumpriram com suas obrigações, estando em mora em sua totalidade. 

Pelos termos da Cláusula Segunda, o exequente está autorizado a cobrar 

juros de mora de 2% ao mês até o efetivo pagamento, cujo débito 

atualizado é na quantia total de 1.582,72 (um mil, quinhentas e oitenta e 

duas vírgula setenta e dois) sacas de soja de 60 kg, cada, conforme 

planilha atualizada. A dívida está representada pelo Termo de Confissão 

de Dívida, devidamente assinado pelo exequente, pelo executado, avalista 

e por 2 (duas) testemunhas, portanto, é título liquido, certo e exigível.(...) 

Como tornou-se impossível o pagamento espontâneo da dívida pelos 

executados, não resta ao exequente alternativa, senão promover a 

execução pelas vias judiciais nos termos da confissão de dívida firmada.

DESPACHO: Vistos etc.Na tentativa de localizar o endereço do 

executados, determino à Secretaria que diligencie junto ao SIEL.Frutífera a 

diligência, providencie a citação e intimação dos mesmos.Caso contrário, 

desde já, defiro a citação editalícia, observando-se o disposto no art. 256 

e ss do NCPC.Intimem-se. Às providências.Sorriso/MT, 26 de Abril de 

2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande.Juíza de Direito. Eu, 

Sandra C. R. Ferraz, Técnico Judiciário, digitei.

 Sorriso - MT, 27 de setembro de 2018.

Mirela Cristina Pavani Lupion Gianetti

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 105729 Nr: 8817-96.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RENATO DE MORAES, CICERA JANUARIA DE 

ARAÚJO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMAR SELINGER -ESPÓLIO, 

ALEXANDRE SELINGER, WALDECY MARINHEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELEOMAR RENE BLOCHER - 

OAB:17865-O, LUANA LISBOA ROSA - OAB:OAB/MT 16.301/0, 

RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL RADINS - OAB:8538, 

DANIEL RADINS - OAB:8538-a, ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA - 

OAB:16344, ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA - OAB:16344/0

 “Vistos etc. Abra-se vista dos autos ao Parquet para manifestação no 

prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos para as deliberações 

pertinentes. Às providências.”

Decisão

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003646-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALDERI MARCOS DALMASO (REQUERENTE)
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DANIELLE ALEIXO MOQUIUTI DALMASO (REQUERENTE)

ALMERI DALMASO (REQUERENTE)

SANDRA MARIA PIVETTA DALMASO (REQUERENTE)

GLICIA KNEIP DUQUE DALMASO (REQUERENTE)

CLAUDETE IRONI DALMASO (REQUERENTE)

HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO DALMASO (REQUERENTE)

ALISSON LUIZ DALMASO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NIDERA SEMENTES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003646-68.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

ALMERI DALMASO, CLAUDETE IRONI DALMASO, ALDERI MARCOS 

DALMASO, SANDRA MARIA PIVETTA DALMASO, ALISSON LUIZ 

DALMASO, DANIELLE ALEIXO MOQUIUTI DALMASO, ALESSANDRO 

DALMASO, GLICIA KNEIP DUQUE DALMASO REQUERIDO: NIDERA 

SEMENTES LTDA. Vistos etc. Cuida-se de ação de reparação de danos 

materiais e morais, cumulada com declaratória de inexigibilidade de título 

por exceção de contrato não cumprido com pedido liminar ajuizada por 

ALMERI DALMASO, CLAUDETE IRONI DALMASO, ALDERI MARCOS 

DALMASO, SANDRA MARIA PIVETTA DALMASO, ALISSON LUIZ 

DALMASO, DANIELLE ALEIXO MOQUIUTI DALMASO, ALESSANDRO 

DALMASO e GLICIA KNEIP DUQUE DALMASO em face de NIDERA 

SEMENTES LTDA, todos qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que 

as partes mantinham vínculo negocial desde o ano de 2015, quando 

celebraram Escritura de Abertura de Crédito e Constituição de Garantia 

Hipotecária. Alegam que a requerida promovia a venda de insumos 

agrícolas aos requerentes, a fim de que estes viessem a produzir e 

efetuar o pagamento dos débitos através da entrega de grãos oriundos da 

safra subsequente. No entanto, afirmam que no ano de 2016, em virtude 

da frustração da safra, foram repactuados débitos existentes através de 

instrumento particular de transação e outras avenças, no qual restou 

estabelecido o pagamento a ser efetuado pelos requerentes de três 

parcelas iguais e sucessivas no montante de US$ 1.002.936,00 (um 

milhão, dois mil e novecentos e trinta e seis dólares dos Estados Unidos da 

América) cada, com vencimento em 30 de setembro de 2018, 31 de março 

de 2019 e 31 de março de 2020. Seguem narrando que possuem crédito 

junto a empresa requerida, bem como se encontram adimplentes com 

todas as negociações realizadas, razão pela qual realizaram novos 

pedidos de insumos agrícolas para a safra 2017/2018, os quais foram 

negados pelo gerente da empresa, Sr. Fernando Cotrin, através de 

contato telefônico. Em razão da negativa, afirmam que sofreram prejuízos 

de ordem material e moral, ante a necessidade de assumir novas 

obrigações junto a outras empresas, ensejando inclusive na devolução de 

área arrendada de 1.400ha na qual promoviam o plantio desde o ano de 

2009. Por tais motivos, requerem em sede de tutela de urgência que seja 

determinada a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas em 30 

de setembro de 2018, 31 de março de 2019 e 31 de março de 2020, 

constante do primeiro aditamento ao instrumento particular de transação e 

outras avenças. No mérito, pugnam pela condenação da requerida ao 

pagamento de indenização por danos materiais e morais. É o relatório. 

Fundamento e Decido. De pronto, é importante registrar que, assim como 

todos os operadores do direito, este Juízo também vem enfrentando 

dificuldades em operar os processos do PJE. No caso em tela, 

considerando que após inserir a petição inicial, a parte autora fez inserir 

no sistema outras duas petições, o processo foi automaticamente enviado 

para a caixa de despachos de processos que já se encontram em 

andamento, o que ensejou o retardamento da análise da tutela pretendida. 

Feitas as devidas considerações, passa a análise dos pedidos expostos 

na exordial. Inicialmente, compulsando os autos, verifica-se que a parte 

autora procedeu ao recolhimento de 30% do valor das custas processuais 

devidas, pugnando pelo parcelamento do restante, o que, in casu, entendo 

cabível, consoante disposto no art. 98, §6º, do CPC, in verbis: Art. 98. A 

pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de 

recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os 

honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 

(...); § 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao 

parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de 

adiantar no curso do procedimento. Aliado a isso, dispõe a CNGC/MT, 

Seção 15, art. 468, §§6º, 7º e 8º, o seguinte: Art. 468. A gratuidade da 

justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, 

com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei. (...) § 6º O juiz, 

atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar 

o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, 

mediante decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento. § 7º O parcelamento poderá ser realizado em até seis 

parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a 

primeira após a decisão favorável do juiz. § 8º O parcelamento é referente 

às custas de preparo do processo, a serem pagas quando da distribuição 

do feito, e não abrange as despesas processuais havidas no curso do 

processo. Consoante se vê acima, o Código de Processo Civil trouxe a 

possibilidade de parcelamento das despesas processuais para aqueles 

cujo pagamento integral das custas processuais pode revelar-se 

excessivamente oneroso, e, assim, criar hipótese de restrição de acesso 

à Justiça, o que também vem disciplinado na CNGC/MT. No caso em tela, 

não vejo óbice ao deferimento do pedido de parcelamento, já que as 

custas atingem valor considerável. Desta forma, nos termos do art. 98, § 

6º do CPC/15, DEFIRO o recolhimento das custas judiciais em até 06 (seis) 

parcelas fixas, mediante emissão de guia com a comprovação nos autos 

até o dia 05 (cinco) de cada mês, ficando ciente que o inadimplemento de 

quaisquer das parcelas poderá importar no indeferimento da petição inicial, 

nos termos do art. 290 do CPC/15. Por conseguinte, passo a análise do 

pedido de tutela de urgência vindicado pelos autores. Ressai dos autos 

que requerem a suspensão das parcelas vincendas em 30 de setembro 

de 2018, 31 de março de 2019 e 31 de março de 2020, constante do 

primeiro aditamento ao instrumento particular de transação. Pois bem, para 

sua concessão é necessário o preenchimento de dois requisitos, quais 

sejam: periculum in mora e fumus boni iuris (artigo 300, do NCPC). “Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressacir os danos que a outra parte pode vir a sofrer; caução pode ser 

dispensada se a parte econômicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3º A tutela de urgência, de natureza 

antecipada, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” Como se vê, para o deferimento da tutela 

provisória de urgência, é imprescindível a demonstração dos requisitos da 

plausibilidade das alegações ou probabilidade do direito, além da 

demonstração do perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do 

processo. Com efeito, o primeiro requisito corresponde ao fumus boni 

iuris, em outras palavras, pressupõe a demonstração da probabilidade de 

existência do direito invocado pelo autor, afinal, o que se pretende com a 

presente tutela de urgência é assegurar o resultado prático da ação. No 

caso dos autos, embora a parte autora não tenha comprovado 

documentalmente a negativa da requerida em atender aos pedidos de 

insumos, é possível emprestar verossimilhança as alegações dos 

requerentes quanto a existência de relação negocial entre as partes, o 

que se evidencia através da vasta documentação acostada a exordial 

composta por contratos, aditivos e CPR’s datadas dos anos de 2015, 2016 

e 2017. Por sua vez, o periculum in mora é visível, eis que há 

previsibilidade de prejuízo irreparável ou de difícil reparação ao direito da 

parte autora, que merece providência imediata. No entanto, por se tratarem 

as parcelas de quantias vultosas, e tendo em vista que poderá a requerida 

trazer à tona novos fatos e provas após o crivo do contraditório, 

mostra-se imprescindível a prestação de caução a fim de garantir o juízo. 

Nesse sentido, observa-se o seguinte julgado: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA DE AERONAVE – ANULAÇÃO 

CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA E PEDIDO LIMINAR - Tutela antecipada 

parcialmente deferida – Suspensão da exigibilidade das parcelas 

vincendas – Depósito em juízo – Necessidade – Poder geral de cautela - 

Decisão parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido. (TJ- SP 

Agravo de Instrumento AI 20301605220158260000. Órgão Julgador: 35º 

Câmara de Direito Privado. Publicação: 05/05/2015. Julgamento: 04 de maio 

de 2015. Relator: Melo Bueno). Desse modo, estando presentes os 

requisitos legais autorizadores, e desde que devidamente garantido o 

juízo, têm-se que a tutela liminar pugnada merece prosperar. Assim, 

DEFIRO a concessão da tutela de urgência para SUSPENDER as parcelas 
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com vencimento convencionado para as datas de 30 de setembro de 

2018, 31 de março de 2019 e 31 de março de 2020, constantes do 

instrumento particular de transação e outras avenças acostado aos autos, 

CONDICIONANDO, no entanto, à prestação de caução mediante o depósito 

judicial do valor integral das parcelas vincendas até a data de seus 

respectivos vencimentos, observando a cotação oficial do dólar em cada 

vencimento (30 de setembro de 2018, 31 de março de 2019 e 31 de março 

de 2020). No mais, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 26 de 

Novembro de 2018, às 09h00min, a qual será realizada pelo CEJUSC local, 

nos moldes do regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem 

de Serviço de regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 

12/2011/TP/TJMT), inclusive na modalidade virtual, se crível, devendo os 

requeridos serem citados com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, restando consignado que as partes devem estar 

acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores públicos. 

CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar a ação no prazo 

legal, ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte requerente, nos termos 

dos artigos 332 e 335 do Código de Processo Civil. Deixo consignado que, 

o não comparecimento injustificado da parte autora ou do réu a audiência 

de conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e 

será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo autocomposição 

entre as partes após manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, 

os autos retornarão a este juízo natural para homologação, não havendo 

tal solução consensual do conflito de interesse, por força do art. 335 do 

NCPC, poderá o réu oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, cujo termo inicial observará o contido nos incisos I, II, III e § § 

1.º e 2.º do art. 335. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. INTIMEM-SE. 

Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005542-49.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDELSON VIEIRA DE JESUS (AUTOR(A))

ADRIANA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BRUNA THOMAZI GARCIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005542-49.2018.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO a inicial. DEFIRO 

os benefícios da Justiça Gratuita, salientando que poderão ser revogados 

a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais. CITE-SE a parte 

requerida para, querendo, contestar a ação no prazo legal, ciente que, 

não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos articulados pela requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do 

Código de Processo Civil. Deixo de designar sessão de 

mediação/conciliação, sufragando o disposto no art. 334, do CPC/15, haja 

vista o constante no Ofício Circular n. 01/2017/CEJUSC. Oportunamente, 

façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002877-31.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA JULIANI AGUIRRA CALIL (ADVOGADO(A))

ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CEZARIO SAPIAGINSKY (EXECUTADO)

LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002877-31.2016.8.11.0040. Vistos etc. Diante do pedido de 

levantamento da quantia que remanesce bloqueada, DETERMINO seja 

certificado acerca da intimação da parte executada, bem como quanto ao 

decurso do prazo para manifestação, devendo a Secretaria da Vara 

observar o disposto no Provimento n. 68 editado pelo Conselho Nacional 

de Justiça, veiculado aos magistrados por meio do Ofício Circular 

41/2018/PRES/TJMT. No mais, DEFIRO a busca via Renajud, devendo a 

Secretaria da Vara proceder conforme Ordem de Serviço n. 01/2016. 

Exitosa a busca, EXPEÇA-SE o necessário a penhora, LAVRANDO-SE o 

respectivo termo, na forma do art. 845, § 1º, do CPC. Após, EXPEÇA-SE 

mandado de avaliação e intimação, inclusive da penhora levada a efeito, 

nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do CPC. Havendo manifestação da 

parte executada, CERTIFIQUE-SE, intimando o exequente para se 

manifestar, no prazo de 10 (dez) dias. Restando infrutíferas as 

providências acima, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. CUMPRA-SE, expedindo-se 

o necessário. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002443-08.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CEZARIO SAPIAGINSKY (EMBARGANTE)

FERNANDO MENDES NEITZKE (ADVOGADO(A))

LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(EMBARGADO)

RENATA JULIANI AGUIRRA CALIL (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002443-08.2017.8.11.0040. Vistos etc. Previamente ao 

saneamento do feito, em observância ao disposto no §3º, art. 3º, do 

Código de Processo Civil, visando a composição amigável entre as partes, 

DETERMINO o encaminhamento dos autos ao Centro de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca para realização de audiência de 

conciliação, a qual DESIGNO para o dia 19 de Novembro de 2018, às 

11h00min. Oportunamente, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003336-33.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

ROMANA SERRA PINHEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TURRA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (RÉU)

LUCIANA DE BONA TSCHOPE (ADVOGADO(A))

INTERVIAS - CONCESSIONARIA DA EXPLORACAO DA RODOVIA 

MT-242/493/140 COM EXTENSAO DE 141,60 KM LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003336-33.2016.8.11.0040 Vistos etc. Em análise aos autos 

verifico que a demandada Turra Transportes e Logística LTDA, em sua 

contestação (id. 6838554), denunciou à lide a Seguradora Mafre Seguros 

Gerais S/A. Assim, diante dos documentos de id. 6838802 e ss., DEFIRO a 

denunciação à lide da Mafre Seguros Gerais S/A, devendo ser 

providenciada a citação da mesma, nos termos dos arts. 126 e ss do CPC. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004632-56.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELI FELIX (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELISON RIBEIRO FAEDO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004632-56.2017.8.11.0040 Vistos etc. Considerando que o 

requerido WELISON RIBEIRO FAEDO, apesar de devidamente citado deixou 

transcorrer “in albis” o prazo para apresentação de contestação (certidão 
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de id. 12780775), DECRETO-LHE a REVELIA. Entretanto, por se tratar de 

direitos indisponíveis, na forma do art. 345, II, do CPC, in casu, não incidem 

os efeitos do art. 344 do CPC. No mais, mostra-se necessária a realização 

de audiência de instrução e julgamento, a qual, desde já, DESIGNO para o 

dia 05 de Dezembro de 2018, às 16h00min. CIENTIFIQUE-SE o Ministério 

Público e a Defensoria Pública. INTIMEM-SE todos. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002621-20.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Marcos Romério Carlos Sobrinho (ADVOGADO(A))

GILBERTO VIDOTTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIMIR ANTONIO MARCHETTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002621-20.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: 

GILBERTO VIDOTTE EXECUTADO: CLAUDIMIR ANTONIO MARCHETTI 

Vistos etc. Compulsando os autos verifico que a exordial está endereçada 

ao Juizado Especial Cível desta Comarca, tendo sido distribuída a este 

juízo equivocadamente pelo Sistema PJE, razão pela qual DETERMINO a 

redistribuição do presente feito ao Juízo Competente, conforme requerido 

em Id. 13751857. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Sorriso/MT, 24 de Setembro de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005750-67.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING JUNIOR (ADVOGADO(A))

CLEBER DE ALMEIDA (EMBARGANTE)

SERGIO HEMING (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005750-67.2018.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO os embargos à 

execução na forma colocada em Juízo, porém, SEM EFEITO SUSPENSIVO, 

nos termos do art. 919, do CPC. DIGA a parte embargada no prazo de 15 

(quinze) dias. Oportunamente, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004315-58.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTIANE HECK (ADVOGADO(A))

NEVIO MANFIO (AUTOR(A))

JOCELAINE BACON MANFIO (AUTOR(A))

TIANE VIZZOTTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ LUCIANO DREYER (RÉU)

DANIELA ALESSANDRA DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004315-58.2017.8.11.0040 Vistos etc. Ante o teor do ofício de 

id. 14982559, REDESIGNO a sessão de mediação perante o CEJUSC local 

para o dia 19 de Novembro de 2018, às 14h30min. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001526-23.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (EXEQUENTE)

DALLA VALLE & DALLA VALLE LTDA - EPP (EXEQUENTE)

CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE (ADVOGADO(A))

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ANTONIA DA COSTA RIBEIRO CORDEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001526-23.2016.8.11.0040. Vistos etc. Previamente a análise do 

pedido de penhora online, INTIME-SE a exequente para apresentar 

memória de cálculo atualizada do débito no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001891-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ROGER RIBEIRO DA ROCHA (ADVOGADO(A))

CLEIO DE CASTRO DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001891-09.2018.8.11.0040 Vistos etc. Em atenção a 

determinação de id. 12840502, o autor se manifestou no id. 13035267, 

juntando certidão de óbito de ambos os genitores, bem como informou a 

existência de 07 (sete) irmãos, entretanto, deixou de indicar a qualificação 

e endereço dos mesmos. Ao final, requer autorização para saque dos 

valores do PIS depositados na Caixa Econômica Federal. Assim e, 

considerando a ordem de sucessão disposta no art. 1.829 do CC, 

INTIME-SE a parte requerente para emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, indicando o endereço dos demais herdeiros, a fim de 

possibilitar a intimação dos mesmos e/ou requerer o que entender de 

direito, sob pena de seu indeferimento, em consonância com o disposto no 

art. 321, parágrafo único, do CPC. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005508-11.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARLINDO FIOREZE (EXECUTADO)

ANTENOR DJALMA PELETTI (EXECUTADO)

LAURO ALMIDES PELETTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005508-11.2017.8.11.0040 Vistos etc. Previamente a análise do 

pedido de Bacenjud formulado em id. 14580566, DETERMINO a intimação 

da parte exequente para trazer aos autos planilha de cálculo atualizada, 

haja vista que a constante em id. 14580576, p. 1 não consta as 

amortizações indicadas em ids. 13180858 e 13478503. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002175-85.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

INCOMAR - BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

JOSE ANTUNES DE JESUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DA PIEVE (ADVOGADO(A))

COTERPA - CONSTRUCOES TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACAO LTDA 

- EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002175-85.2016.8.11.0040 Vistos etc. Analisando detidamente 

a presente execução, a qual foi protocolada inicialmente no Juizado 

Especial desta Comarca, observo que o executado apresentou embargos 

nos próprios autos, em consonância com o disposto no art. 52, inciso IX, 
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da Lei n. 9.099/95, id. 9461214. Contudo, diante do reconhecimento da 

conexão da presente execução com os autos n. 1001794-77.2016 e a 

consequente remessa a este Juízo, faz-se necessário a adequação dos 

embargos apresentados. Desta feita, INTIME-SE o embargante para, no 

prazo de 10 (dez) dias, promover a distribuição dos embargos à 

execução, juntamente com os documentos apresentados, bem como 

comprovar nos autos o recolhimento das custas processuais e taxa 

judiciária. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002324-13.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (AUTOR(A))

JORDANIA BARCELO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISB AGRO BUSINESS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002324-13.2018.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. DESIGNO audiência de mediação para o dia 19 de 

Novembro de 2018, às 16h00min, a qual será realizada pelo CEJUSC local, 

nos moldes do regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem 

de Serviço de regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 

12/2011/TP/TJMT), inclusive na modalidade virtual, se crível, devendo a 

parte requerida ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, restando consignado que as partes devem estar 

acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores públicos. 

CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar a ação no prazo 

legal, ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela requerente, nos termos dos 

artigos 332 e 335 do Código de Processo Civil. Deixo consignado que, o 

não comparecimento injustificado da parte autora ou do réu a audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as 

partes após manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos 

retornarão a este juízo natural para homologação, não havendo tal solução 

consensual do conflito de interesse, por força do art. 335 do NCPC, 

poderá o réu oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º 

do art. 335. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003507-87.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN LUIZ DOS SANTOS (AUTOR(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003507-87.2016.8.11.0040. Vistos etc. Ciente do acórdão de id. 

12049086, o qual determinou o prosseguimento do feito. Desta feita, 

considerando que já houve a realização de avaliação médica (id. 

5902909), INTIMEM-SE as partes para se manifestarem, indicando quanto 

o interesse na produção de outras provas e/ou se requererem o 

julgamento antecipado da lide, anotando prazo de 15 (quinze) dias. 

Oportunamente, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001651-20.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN RODRIGO DATSCH 01596749130 (EMBARGANTE)

WILLIAN RODRIGO DATSCH (EMBARGANTE)

LUCAS COLDEBELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EMBARGADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001651-20.2018.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de embargos 

de declaração opostos por WILLIAM RODRIGO DATSH – ME e WILLIAM 

RODRIGO DATSH, alegando que a decisão de id. 12846947 contém 

omissão, haja vista que não indicou quais os documentos indispensáveis a 

propositura da demanda (id. 13077102). Vieram-me os autos conclusos. É 

O RELATÓRIO. DECIDO. Sobre o instituto em pauta, o Código de Processo 

Civil estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra 

qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. 

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I – deixe de se 

manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em 

incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II 

– incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º. Sem 

delongas, mercê dos argumentos lançados pelos embargantes, em 

complementação a decisão de id. 12846947, anoto que os documentos 

que devem instruir a ação de embargos à execução são aqueles 

constantes indicados no §1º, do art. 914, do CPC. Assim, ante o exposto, 

RECEBO e ACOLHO os embargos de declaração, a fim de que passe a 

constar na decisão de id. 12846947, que os documentos indispensáveis a 

propositura da ação embargos à execução são os constantes no §1º, do 

art. 914, do CPC. No mais, INTIME-SE a parte embargante para promover a 

emenda à inicial, bem como proceder ao recolhimento das custas 

processuais e taxa judiciária no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da exordial e extinção do feito. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003783-84.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN RODRIGO DATSCH 01596749130 (EXECUTADO)

WILLIAN RODRIGO DATSCH (EXECUTADO)

LUCAS COLDEBELLA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003783-84.2017.8.11.0040. Vistos etc. Ante a inércia da parte 

executada e, considerando que a penhora online atende à ordem de 

preferência dos bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido de bloqueio de valores junto ao 

BACENJUD e, ato contínuo, PROCEDO à operação necessária, conforme 

se verifica dos extratos anexos. Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE a 

parte executada para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, em 

consonância com o disposto no §3º, do artigo 854, do Código de Processo 

Civil. Por fim, diante das inovações trazidas pelo art. 517, do CPC e, 

sobretudo, do art. 782, §3º ao 5º, do mesmo dispositivo legal, DEFIRO o 

pedido de inclusão do nome/CPF dos devedores nos cadastros de 

inadimplentes (SPC e SERASA), devendo a Secretaria da Vara 

providenciar a inserção através do Sistema SERASAJUD. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005468-29.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA KONZEN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORESTES DORIVAL DOS SANTOS (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE
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Autos n. 1005468-29.2017.8.11.0040 Vistos etc. Considerando que o 

requerido ORESTES DORIVAL DOS SANTOS, apesar de devidamente 

citado deixou transcorrer “in albis” o prazo para apresentação de 

contestação (certidão de id. 12769716), DECRETO-LHE a REVELIA. 

Entretanto, por se tratar de direitos indisponíveis, na forma do art. 345, II, 

do CPC, in casu, não incidem os efeitos do art. 344 do CPC. No mais, 

mostra-se necessária a realização de audiência de instrução e julgamento, 

a qual, desde já, DESIGNO para o dia 29 de Novembro de 2018, às 

13h30min. CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defensoria Pública. 

INTIMEM-SE todos. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002904-77.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA (ADVOGADO(A))

BALANCAS CONCEITO - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

JORGE YASSUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VTB INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002904-77.2017.8.11.0040. Vistos etc. Através do petitório de 

id. 13098276, a exequente promoveu o aditamento da inicial a fim de incluir 

no polo passivo da demandada Adalberto Tirloni. Pois bem. Dispõe o artigo 

329, I, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 329. O autor poderá: I - 

até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, 

independentemente de consentimento do réu; (...) Nesta medida, sem 

delongas despiciendas, considerando que ainda não ocorreu a citação do 

executado, DEFIRO o aditamento a inicial e DETERMINO o cumprimento da 

decisão proferida em id. 9556771. EXPEÇA-SE carta precatória à Comarca 

de Tapurah/MT para fins de citação. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002177-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA (ADVOGADO(A))

OTICA CAVANHOLI EIRELI - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO SILVERIO BINSFELD (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002177-84.2018.8.11.0040. Vistos etc. Sem delongas, pelas 

razões já expostas na decisão de id. 13055568, mantenho o indeferimento 

da assistência judiciária. Contudo, diante da consulta realizada junto ao 

SPC, a qual comprova inúmeros protestos em desfavor da requerente (id. 

13217668), entendo que se mostra possível o parcelamento das custas 

processuais, consoante disposto no art. 98, §6º, do CPC, in verbis: Art. 

98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei. (...); § 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao 

parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de 

adiantar no curso do procedimento. Aliado a isso, dispõe a CNGC/MT, 

Seção 15, art. 468, §§6º, 7º e 8º, o seguinte: Art. 468. A gratuidade da 

justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, 

com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei. (...) § 6º O juiz, 

atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar 

o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, 

mediante decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento. § 7º O parcelamento poderá ser realizado em até seis 

parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a 

primeira após a decisão favorável do juiz. § 8º O parcelamento é referente 

às custas de preparo do processo, a serem pagas quando da distribuição 

do feito, e não abrange as despesas processuais havidas no curso do 

processo. Consoante se vê acima, o Código de Processo Civil trouxe a 

possibilidade de parcelamento das despesas processuais para aqueles 

cujo pagamento integral das custas processuais pode revelar-se 

excessivamente oneroso, e, assim, criar hipótese de restrição de acesso 

à Justiça, o que também vem disciplinado na CNGC/MT. No caso em tela, 

não vejo óbice ao deferimento do pedido de parcelamento, já que as 

custas atingem valor considerável, restando demonstrado 

satisfatoriamente pela requerente está em dificuldades financeiras. Desta 

forma, nos termos do art. 98, § 6º do CPC/15, DEFIRO o recolhimento das 

custas judiciais em até 06 (seis) parcelas fixas, mediante emissão de guia 

com a comprovação nos autos até o dia 05 (cinco) de cada mês, ficando 

ciente que o inadimplemento de quaisquer das parcelas poderá importar no 

indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 290 do CPC/15. Sem 

prejuízo, desde já, DESIGNO audiência de mediação para o dia 26 de 

Novembro de 2018, às 08h30min, a qual será realizada pelo CEJUSC local, 

nos moldes do regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem 

de Serviço de regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 

12/2011/TP/TJMT), inclusive na modalidade virtual, se crível, devendo a 

parte requerida ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, restando consignado que as partes devem estar 

acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores públicos. 

CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar a ação no prazo 

legal, ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela requerente, nos termos dos 

artigos 332 e 335 do Código de Processo Civil. Deixo consignado que, o 

não comparecimento injustificado da parte autora ou do réu a audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as 

partes após manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos 

retornarão a este juízo natural para homologação, não havendo tal solução 

consensual do conflito de interesse, por força do art. 335 do NCPC, 

poderá o réu oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º 

do art. 335. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1005071-67.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS ROVARIS (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1005071.67.2017.8.11.0040 (PJE) Decisão saneadora Vistos etc. 

Cuida-se de Ação Civil Pública para Reparação e Indenização dos Danos 

ao Meio Ambiente com Pedido de tutela de Urgência ajuizada pelo 

Ministério Público Estadual em desfavor José Carlos Rovaris, devidamente 

qualificado nos autos, consoante fatos e fundamentos expostos na 

petição inicial (Id. 10103279), instruída com documentos diversos. Decisão 

inicial, Id. 10609339. A tentativa de conciliação restou frustrada, face a 

ausência do órgão ministerial, Id. 11553888. Regularmente citado, 

conforme certidão de Id. 11182947, o requerido apresentou contestação e 

documentos, ora juntados sob o Id. 11857686 e ss. Em seguida, o 

Ministério Público Estadual, por sua representante legal, apresentou 

impugnação, Id. 12859719. É o breve relato. Decido. Deflui-se dos autos 

em tela que, ao ofertar contestação, a parte-ré alega preliminarmente a 

nulidade do auto de infração face a ausência de intimação do requerido 

para apresentação de defesa no decorrer do processo administrativo. 

Lado outro, embora o Ministério Público Estadual não negue a ausência da 

notificação do autuado no processo administrativo, afirma que, não tendo 

ele sido anulado pela Administração Pública, resta esvaziada a tese 

defensiva. Segue afirmando que o auto de infração colacionado foi 

confeccionado por servidores públicos e goza de fé pública. Além disso, 

eventual infração administrativa aplicada ao réu, ou não, não impede o 

ajuizamento da presente ação, a qual objetiva compelir o agente poluidor a 

recompor o dano ambiental. Pois bem. No caso em tela, em conformidade 

com o entendimento jurisprudencial predominantes em nossos tribunais, é 

inegável que na esfera administrativa não se observou os princípios do 
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contraditório e ampla defesa (id. 10103452), visto que, conforme 

informado pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente no 

Ofício DEOAM nº 165/2015 encaminhado à Promotoria de Justiça “o auto 

de infração expedido em nome de ..., JOSÉ CARLOS ROVARIS, ... não 

chegaram(sic) ao conhecimento dos autuados devido a falha ocorrida no 

envio por parte do departamento de fiscalização, motivo pelo qual não 

existe um procedimento administrativo instaurado.” (Id. 10103452) 

Entretanto, conforme bem ressaltou o órgão ministerial em sede de 

impugnação a pretensão de reparação do suposto dano ambiental não 

está adstrita à eventual infração administrativa aplicada ao requerido. 

Aliás, os Tribunais pátrios são categóricos sobre a independência das 

instâncias administrativa e judicial, conforme consigna os julgados a seguir 

transcritos: PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. 

DESBLOQUEIO. OFERECIMENTO DE BEM EM GARANTIA. NÃO OBJETO DA 

DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUSPENSÃO ATÉ 

JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL. DESNECESSIDADE. INDEPENDÊNCIA DE 

INSTÂNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO. FUMUS BONI IURIS. INDÍCIOS DA 

PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE. PERICULUM IN MORA IMPLÍCITO (ART. 

7º, LEI 8.429/92). LIMITAÇÃO DA MEDIDA. VERBAS ALIMENTÍCIAS. 

AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. EMBARDOS DE DECLARAÇÃO 

PREJUDICADOS. 1. A pretensão do agravante (a qual inclusive motivou os 

embargos de declaração opostos em face da decisão que deferiu em 

parte o efeito suspensivo), de ter seus bens desbloqueados ante o 

oferecimento de bem imóvel em garantia a eventual ressarcimento integral 

do dano, não foi objeto da decisão agravada, razão pela qual tal pleito não 

é passível de análise por esta Corte Regional, sob pena de supressão de 

instância. 2. Consoante o disposto no art. 12 da Lei 8.429/92, as esferas 

civis, penais e administrativas são independentes entre si, ou seja, um 

mesmo fato pode ensejar uma condenação penal, civil e administrativa, de 

sorte que o fato de a conduta imputada ao agravante também ser 

considerada como crime tipificado em norma penal, tal circunstância não 

impede o ajuizamento e a regular tramitação da ação de improbidade 

administrativa. 3. As instâncias administrativa, judicial e penal são 

independentes, assim, não há impedimento para a apreciação do fato pelo 

Poder Judiciário, não havendo necessidade de aguardar o desfecho de 

processo penal para, somente depois, dar prosseguimento à ação de 

improbidade administrativa interposta judicialmente. Precedentes do STJ e 

desta Corte. 4. A hipótese de sobrestamento previsto no art. 315 do 

Código de Processo Civil é faculdade do magistrado, não se justificando, 

no presente caso, a paralisação da ação de improbidade administrativa, a 

qual pode prosseguir normalmente. Precedente do STJ. 5. Presente o 

fumus boni iuris. As alegações do autor da ação de improbidade que, em 

tese, amoldam-se à conduta tipificada no artigo 11 da Lei nº 8.429/92, 

respaldada na documentação juntada aos autos (Processo Administrativo 

Fiscal nº 16327.720680/2013-61- mídia digital), apontam indícios de 

ocorrência de ato ímprobo pelo agravante (Conselheiro do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais - CARF), consubstanciados no 

recebimento de vantagem indevida (no exercício do cargo de 

Conselheiro-Relator) à pessoa jurídica (Banco Itaú-Unibanco) no montante 

de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil), o que teria resultado em 

prejuízo ao erário. 6. O requisito do periculum in mora encontra-se 

"implícito no comando normativo do art. 7º da Lei 8.429/92", conforme 

pacífico entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. 7. A 

concessão da medida liminar insere-se no âmbito do poder geral de 

cautela do julgador e depende unicamente do preenchimento dos 

requisitos fumus boni iuris e periculum in mora, podendo ser determinada 

antes mesmo da notificação a que se refere o art. 17, § 7º da Lei n.º 

8.429/92. Precedente desta Corte Regional. 8. A medida de 

indisponibilidade de bens deve incidir sobre os bens de modo suficiente a 

garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao Erário, 

levando-se em conta, ainda, o potencial valor de multa civil Precedentes do 

Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Regional. 9. A medida de 

indisponibilidade de bens pode atingir tanto os bens adquiridos 

anteriormente à prática dos supostos atos de improbidade administrativa, 

quanto sobre bens de família. Precedentes do STJ e desta Corte Regional. 

10. Sobre o valor estimado do suposto dano, é entendimento deste 

Tribunal no sentido de que "(...) A extensão do dano e mesmo sua 

ocorrência é matéria a ser discutida na instrução da ação. (...) só ao final 

da ação é que se poderia, eventualmente, ter como certo o alegado dano, 

bem como sua extensão." Precedente desta Corte Regional. 11. A 

constrição judicial não deve abranger a totalidade de bens do requerido, 

ora agravante, indiscriminadamente, impossibilitando-o de prover a própria 

subsistência e de seus familiares. Assim, não pode incidir sobre verbas 

de caráter alimentar, tais como salários e depósitos em caderneta de 

poupança no montante de até 40 (quarenta) salários mínimos, art. 833, IV 

e X, do Novo Código de Processo Civil. Precedentes desta Corte Regional. 

12. Agravo de instrumento parcialmente provido. Embargos de declaração 

prejudicados. (TRF1, AG 0012288-19.2017.4.01.0000 / DF, Rel. 

DESEMBARGADOR FEDERAL MÁRIO CÉSAR RIBEIRO, Rel.Conv. JUIZ 

FEDERAL LEÃO APARECIDO ALVES (CONV.), TERCEIRA TURMA, e-DJF1 

de 19/12/2017, GRIFO NOSSO) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO 

ANULATÓRIA. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. OMISSÃO DE 

RENDIMENTOS. RECEBIMENTOS EFETUADOS PELA CONTRIBUINTE, 

MEDIANTE PROCURAÇÃO, EM NOME DE "SERVIDORES FANTASMAS". 

"OPERAÇÃO GAFANHOTO". AUSÊNCIA DE ILICITUDE. ATIPICIDADE DA 

CONDUTA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL QUE TRATAVA DO FATO. 

DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. REFLEXO NA VIA 

ADMINISTRATIVA. INEXIGIBILIDADE DOS VALORES VINCULADOS AO 

AUTO DE INFRAÇÃO. PROVA INEQUÍVOCA. CPC, ART. 333, I E II, E 462. 

APLICABILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. 1. "As instâncias civil, penal e 

administrativa são independentes, de modo que a decisão proferida em 

uma dessas esferas de responsabilização não prejudica nem condiciona 

as demais, exceto na hipótese em que seja reconhecida pelo juízo criminal 

a inexistência do fato ou a negativa de autoria" (AI 

0004575-32.2013.4.01.0000/BA, Rel. Des. Fed. Mário César Ribeiro, TRF1, 

Terceira Turma, e-DJF1 18/12/2014, p. 285). 2. "Apesar da independência 

das instâncias criminal e administrativo-fiscal, o que for apurado em uma 

delas pode ser utilizado na outra para que não se produzam decisões 

judiciais discrepantes. Não pode perdurar a cobrança de crédito tributário 

relativo ao não recolhimento do IRPF se a responsabilidade tributária da 

executada é afastada por decisão proferida na instância criminal 

declarando que ela não auferiu renda" [AC 2006.42.00.001097-4/RR, Rel. 

Des. Fed. Luciano Tolentino Amaral, Conv. Juiz Federal Rafael Paulo 

Soares Pinto (conv.), Sétima Turma, e-DJF1 p.201 de 29/05/2009) - 

Atipicidade da alegada conduta de sonegação fiscal proclamada pela 

instância penal" (AGA 0013642-94.2008.4.01.0000/RR, Rel. Des. Fed. 

Reynaldo Fonseca, TRF1, Sétima Turma, e-DJF1 30/09/2011, p. 677). 3. 

Embora a prova inequívoca (CPC, art. 333, I e II) da ausência de 

responsabilidade tributária da contribuinte, consistente em decisão judicial 

transitada em julgado, na instância criminal, em que foi reconhecida a 

atipicidade da conduta que lhe era atribuída em denúncia apresentada pelo 

Ministério Público Federal, tenha sido juntada aos autos somente no 

momento da apelação, oportuna a sua apreciação, no Tribunal, por 

tratar-se de hipótese prevista no art. 462 do CPC. 4. Apelação a que se dá 

provimento. (TRF1, AC 0000436-91.2006.4.01.4200 / RR, Rel. 

DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA, OITAVA 

TURMA, e-DJF1 p.1775 de 25/09/2015, GRIFO NOSSO) Vê-se que, na 

realidade, o auto de infração colacionado a estes autos constitui meio de 

prova no que se refere ao suposto dano ambiental causado pelo 

requerido, de maneira que, sua eventual nulidade não enseja a imediata 

extinção da presente ação civil pública, sendo imperiosa a deflagração da 

instrução processual de modo a aferir o alegado dano ambiental. Nessa 

esteira, rejeito a preliminar de carência de ação e, inexistindo outras 

questões preliminares a serem enfrentadas, presentes as condições da 

ação e os pressupostos processuais, declaro o processo saneado. 

Intimem-se os litigantes para, no prazo de 10 (dez) dias, sugerirem os 

pontos controvertidos, bem como declinarem as provas que pretendem 

produzir, sob pena de preclusão e julgamento antecipado da lide. 

Intimem-se. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1004673-23.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MASCARELLO (ADVOGADO(A))

MOREIRA BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1004673.23.2017.8.11.0040 Decisão interlocutória Vistos etc. 
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Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenizatória por Danos 

Materiais e Morais ajuizada por Moreira Beneficiamento e Comércio de 

Madeiras Ltda EPP em face de Telemar Norte Leste S/A – em Recuperação 

Judicial (OI FIXO), ambos qualificados nos autos, pelos fatos expostos na 

petição inicial de Id. 9798271, instruída com documentos diversos. De 

pronto, foi proferida a decisão de Id. 9916469, a qual indeferiu a tutela de 

urgência almejada, designou audiência de conciliação, bem como 

determinou a citação da parte-ré. Requerente informa e comprova a 

interposição de recurso de Agravo de Instrumento, Id. 10343993 e ss. 

Juntada da decisão liminar proferida nos autos do AI interposto, tendo a 

tutela vindicada sido indeferida, Id. 10509562. A composição amigável 

entre as partes restou infrutífera, conforme se vê da ata de Id. 10881167. 

Seguindo, foi inserida a contestação e os documentos apresentados pela 

ré, Id. 11158587 e ss. Intimada, a parte autora apresentou impugnação, Id. 

12296077. Por fim, foi inserido nos autos cópia do acórdão proferido nos 

autos do AI 1010988.90.2017.8.11.0000, o qual foi desprovido, Id. 

13410493. É o breve relato. Decido. Deflui-se dos autos em tela que, ao 

ofertar contestação, a ré alega preliminarmente a existência de erro 

material no que tange ao nome da requerida, requerendo a alteração do 

polo passivo para constar OI S/A, com o que anuiu expressamente a parte 

adversa, razão pela qual acolho a preliminar alegada para determinar a 

retificação do polo passivo na forma requerida. Também preliminarmente, a 

demandada alega a inépcia da inicial, diante da ausência de juntada dos 

documentos relativos à pessoa jurídica que consta do polo ativo. 

Entretanto, do exame da peça inaugural, bem como dos documentos que a 

instruem, verifica-se de forma inconteste o preenchimento do disposto no 

art. 330 do CPC, razão pela qual rejeito também a preliminar de inépcia 

alegada. Ultrapassadas as preliminares arguidas, presentes as condições 

da ação e os pressupostos processuais, declaro o processo saneado. Em 

cumprimento ao disposto no art. 357, II e III do atual CPC, anoto que a prova 

deverá recair sobre a suposta falha na prestação do serviço pela ré, 

danos de ordem material e moral, sem prejuízo de outros que podem ser 

sugeridos no prazo de 15 (quinze) dias. Ressalto ainda que, os meios de 

prova admitidos na espécie serão o documental e o testemunhal. Nos 

termos do art. 357, III do NCPC, o ônus competirá à requerida, eis que 

conforme entendimento jurisprudencial dominante, inquestionável a 

aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor ao 

presente caso. Desde já, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 13 de Março de 2019, às 15h30min, ocasião em que, além do 

depoimento pessoal das partes, serão ouvidas as testemunhas arroladas. 

Por oportuno, fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para que as partes 

apresentem rol de testemunhas, observando-se o disposto no art. 354, § 

4º e 5º c.c. 450 e 455, todos do NCPC. Caso as partes não tenham provas 

orais a serem produzidas, deverão comunicar nos autos com a máxima 

antecedência, possibilitando a suspensão da solenidade acima. 

Intimem-se. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003719-74.2017.8.11.0040
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Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1003719.74.2018.8.11.0040 Embargos de Declaração Vistos etc. 

Cuida-se de Ação de Restituição de Valores c.c. Danos Morais ajuizada 

por Nádia Lidiane Zurchimitton Vidal em face de Unimed Norte do Mato 

Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico, ambos qualificados nos autos, 

pelos fatos expostos na petição inicial de Id. 9114335, instruída com 

documentos diversos. Despacho inicial, Id. 9251135. A composição 

amigável não foi alcançada por ocasião da sessão de conciliação 

designada, Id. 9894928. Em seguida, a ré apresentou contestação e 

documentos, Id. 10088705 e ss. Intimada, a parte autora apresentou 

impugnação à contestação, Id. 10419877. Decisão saneadora, Id. 

11742743. A ré requer o julgamento antecipado da lide, Id. 11913712. 

Todavia, a autora apresentou embargos de declaração no tocante a 

decisão saneadora, afirmando que a mesma foi omissa quanto ao pedido 

de inversão do ônus da prova, conforme razões expostas na petição de 

Id. 11915206. Em seguida, informa a requerente que possui interesse na 

produção de prova testemunhal, Id. 11939780. Contrarrazões aos 

embargos de declaração, Id. 12038871. É o breve relato. Decido. Sobre o 

instituto em pauta, o Novo Código de Processo Civil estabelece que: “Art. 

1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial 

para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º.” “Art. 1.023. Os embargos serão 

opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com 

indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam 

a preparo. § 1º Aplica-se aos embargos de declaração o art. 229. § 2º O 

juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 

(cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento 

implique a modificação da decisão embargada.” Mercê dos argumentos 

lançados pela embargante, verifico que razão lhe assiste, uma vez que a 

decisão saneadora proferida nestes autos, de fato, foi omissa quanto à 

análise do pedido de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, via 

de consequência, a inversão do ônus da prova. Pois bem. No caso em 

exame, constitui entendimento jurisprudencial pacificado a aplicação das 

normas do Código de Defesa do Consumidor, eis que, os litigantes – 

autora e requerida -, amoldam-se perfeitamente aos conceitos legais de 

consumidor e prestador de serviço, respectivamente. Nesse sentido 

seguem abaixo transcritos julgados recentes de três tribunais estaduais – 

TJMT, TJRS e TJSC, senão vejamos: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA AFASTADA - PLANO DE 

SAÚDE - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E 

HOSPITALARES – NEGATIVA DE COBERTURA PARA REALIZAÇÃO DE 

PROCEDIMENTOS MÉDICOS POR TEREM SIDO REALIZADOS POR MÉDICOS 

NÃO CREDENCIADA – REEMBOLSO DE VALORES – NECESSIDADE - 

CLÁUSULA LIMITATIVA DE DIREITO - ABUSIVIDADE MANIFESTA NA 

INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR - DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE 

E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.Não há como reconhecer julgamento ultra petita quando a 

sentença concede a tutela jurisdicional correta, entregando o bem da vida 

pretendido nos exatos termos em que foi solicitado.Os contratos de planos 

de saúde estão submetidos às normas do Código de Defesa do 

Consumidor, na forma da Súmula 469, do STJ, devendo ser interpretados 

de maneira mais favorável à parte mais fraca nesta relação. Além do mais, 

deve ser priorizado o direito à saúde e à vida em relação ao direito 

contratual. Incidência dos arts. 47 e 51, IV, § 1°, II, do CDC.Os planos de 

saúde apenas podem estabelecer para quais doenças oferecerão 

cobertura, não lhes cabendo limitar o tipo de tratamento que será 

prescrito, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que 

assiste o paciente. Precedentes do STJ.É estritamente vedado ao plano de 

saúde negar a autorização de procedimento em razão da profissional 

solicitante não ser credenciada ao plano de saúde, nos termos do art. 2º, 

VI, da Resolução nº 08, do Conselho de Saúde Suplementar – 

CONSU.Cabe à requerida demonstrar que o procedimento poderia ser 

realizado em rede credenciada, por médico especialista e com as mesmas 

condições e resultados, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não 

ocorreu.A operadora de plano de saúde deve arcar com a integralidade do 

tratamento, realizado pela médica.Nas hipóteses em que há recusa de 

cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento e/ou 

consultas emergenciais, a orientação do STJ é assente quanto à 

caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero 

inadimplemento contratualNo que diz respeito ao quantum indenizatório, o 

valor da indenização por danos morais não deve implicar em 

enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o 

caráter pedagógico que é inerente à medida. (TJMT, Ap 154704/2017, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/09/2018, Publicado no DJE 11/09/2018) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE 

FORNECIMENTO DO FÁRMACO CAPECITABINA. NEGATIVA COBERTURA. 

DESCABIMENTO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. Trata-se de agravo de 
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instrumento interposto em face da decisão proferida pela magistrada a 

quo, a qual deferiu o pedido de fornecimento do fármaco Capecitabina, em 

face da gravidade da situação de saúde do autor, ora recorrido, bem 

como em virtude de não haver previsão contratual de exclusão de 

cobertura. A relação jurídica em tela está submetida ao Código de Defesa 

do Consumidor, segundo entendimento da Súmula 608 do colendo Superior 

Tribunal de Justiça. Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao 

CódigoConsumerista, nos termos do artigo 35 da Lei nº. 9.656/98, uma vez 

que envolvem típica relação de consumo. Assim, incide na espécie o artigo 

47 do referido Código, o qual determina a interpretação das cláusulas 

contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. No caso em 

comento, a recorrente sustentou que a decisão não merece ser mantida, 

diante da ausência de previsão contratual e legal para o fornecimento do 

medicamento postulado para o estágio da patologia a que está acometida a 

parte ora agravada, bem como em face de se tratar de fármaco off label. 

Desta feita, em virtude de restar comprovada a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo em juízo de 

cognição sumária, imperiosa a manutenção da decisão agravada. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO (Agravo de Instrumento Nº 

70077561629, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Niwton Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) APELAÇÃO CÍVEL - 

REVISÃO DE CONTRATO - PLANO DE SAÚDE - SENTENÇA QUE JULGOU 

PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL - RECURSO DA RÉ 

- AGRAVO RETIDO - INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO PARA 

APRECIAÇÃO - ART. 523, § 1º, DO CPC - NÃO CONHECIMENTO - 

RELAÇÃO JURÍDICA SUBMETIDA AO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR - LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES DE 

FONAUDIOLOGIA - IMPOSSIBILIDADE - CONTRATO FIRMADO NA 

VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS N. 211/2010, QUE NÃO 

PREVIA RESTRIÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA 

PARA O TRATAMENTO DE PACIENTES COM DISFAGIA - AUSÊNCIA DE 

CLÁUSULA EXPRESSA LIMITADORA NO CONTRATO CELEBRADO ENTRE 

AS PARTES - RECUSA DA COBERTURA PELA REQUERIDA QUE 

CONSTITUI DESVANTAGEM EXAGERADA À CONSUMIDORA E AFRONTA 

AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL - MANUTENÇÃO DAS 

CONDENAÇÕES REFERENTES AO PAGAMENTO DAS SESSÕES DE 

FONOAUDIOLOGIA NECESSÁRIAS AO TRATAMENTO DA AUTORA, BEM 

COMO DOS DANOS MATERIAIS POR ELA SUPORTADOS - ÔNUS 

SUCUMBENCIAL INALTERADO - RECURSO DESPROVIDO. I - Os contratos 

de plano de saúde, por serem submetidos ao Código de Defesa do 

Consumidor, devem obediência ao princípio da boa-fé contratual e da 

interpretação mais favorável ao hipossuficiente. II - Por ter sido o contrato 

celebrado na vigência da Resolução Normativa da ANS n. 211/2010 - cuja 

redação não previa limite para as sessões de fonoaudiologia realizadas 

para o tratamento da disfagia -, a recusa da requerida em cobrir os 

procedimentos médicos, constitui prática abusiva, devendo ser declarada 

nula a cláusula limitadora, com fundamento nos arts. 39, inciso V e 51, 

inciso IV, § 1º, ambos da Lei n. 8.078/90. (TJSC, Apelação Cível n. 

2015.071399-0, de Concórdia, rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, 

Câmara Especial Regional de Chapecó, j. 25-04-2016). Dirimida a questão 

afeta a aplicação das normas consumeristas ao caso em comento, 

também inexiste dúvida quanto a imperiosidade de se acolher o pedido de 

inversão do ônus da prova, já que, além de verossímil a alegação contida 

na inicial, resta fragrante a hipossuficiência probante da autora em relação 

à ré. Nessa toada, sem mais delongas, recebo e dou provimento aos 

embargos de declaração para reconhecer a aplicação das normas 

previstas no Código de Defesa do Consumidor ao caso em voga, bem 

como, com fundamento no art. 6º, inciso VIII do CDC, inverter o ônus da 

prova em favor da autora consumidora, tornando sem efeito a deliberação 

contida na decisão saneadora quanto a aplicação da regra geral 

relativamente a distribuição do ônus da prova. Desde já, designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 13 de Março de 2019, às 16h30min, 

ocasião em que, além do depoimento pessoal das partes, serão ouvidas 

as testemunhas arroladas. Por oportuno, fixo o prazo comum de 15 

(quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas, 

observando-se o disposto no art. 354, § 4º e 5º c.c. 450 e 455, todos do 

NCPC. Intimem-se. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003393-17.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TAIS GIOVELLI (ADVOGADO(A))

NELSON SARAIVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA (ADVOGADO(A))

FERNANDA DOS ANJOS RODRIGUES CECHELLA GOMES 

(ADVOGADO(A))

DEBORA CARLOTT (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1003393.17.2017.8.11.0040 (PJE) Decisão saneadora Vistos etc. 

Cuida-se de Ação de Cobrança de Indenização Securitária ajuizada por 

Débora Carlott em face de BB Seguro Agrícola Safra – Companhia de 

Seguros Aliança do Brasil, consoante fatos e fundamentos expostos na 

petição inicial (Id. 8770660), instruída com documentos diversos. 

Despacho inicial, Id. 11585861. A tentativa de conciliação perante o 

CEJUSC local restou infrutífera, consoante se infere da ata inserida sob Id. 

12322085. Devidamente citada, a requerida apresentou contestação e 

documentos, conforme se verifica do Id. 12691398 e ss. Intimada, a parte 

autora impugnou a contestação e documentos apresentados, consoante 

se vê do Id. 13145061. É o breve relato. Decido. Inexistindo preliminares a 

serem examinadas, presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais, declaro o processo saneado. Em cumprimento ao disposto 

no art. 357 II do atual CPC, anoto que a prova deverá recair sobre os 

seguintes pontos: legitimidade da negativa da seguradora à cobertura do 

sinistro, o que abrange a verificação do risco pelo seguro contratado, sem 

prejuízo de outros que podem ser sugeridos pelas partes no prazo de 15 

(quinze) dias. Ressalto ainda que, os meios de prova admitidos em 

questão serão o documental, pericial e o testemunhal. No ponto, 

considerando as considerações feitas pela seguradora-requerida em 

sede de contestação, convém fazer um breve aparte para demonstrar 

que, em conformidade com o entendimento majoritário dos nossos 

tribunais, as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor são 

inexoravelmente aplicáveis aos casos de seguro de safra agrícola, 

conforme é possível aferir abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO –– AÇÃO 

DE COBRANÇA – SEGURO DE SAFRA AGRÍCOLA – CÓPIA DA APÓLICE 

NÃO ENTREGUE AO SEGURADO –– HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR 

– DEMONSTRADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NECESSIDADE – 

RECURSO DESPROVIDO. O Código de Defesa do Consumidor, nos termos 

do artigo 6º, inciso VIII, permite a inversão do ônus da prova em favor do 

consumidor, sempre que restar demonstrada sua hipossuficiência ou a 

verossimilhança das suas alegações. (TJMT, AI 96592/2016, DESA. 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016) 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO AGRÍCOLA. 

PROAGRO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO BANCO DO BRASIL. 

CONHECIMENTO PARCIAL DO RECLAMO. INÉPCIA RECURSAL. EXEGESE 

DO ARTIGO 514, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. PEDIDO DE 

AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO EM RAZÃO DE EXCEÇÃO DE 

CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. NÃO ARTICULADO 

QUAL A OBRIGAÇÃO NÃO TERIA SIDO SATISFEITA PELO AUTOR AO 

TEMPO E MODO CONTRATADO. PRESSUPOSTOS FÁTICOS DO PEDIDO DE 

REFORMA DA SENTENÇA NÃO DECLINADOS. RECLAMO NÃO 

CONHECIDO NO ASPECTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. 

INSUBSISTÊNCIA. PARTICIPAÇÃO EFETIVA DO BANCO DO BRASIL NA 

ADMINISTRAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO. RECURSO DA 

SEGURADORA REQUERIDA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR 

AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INSUBSISTÊNCIA. 

DEMONSTRAÇÃO DOCUMENTAL INEQUÍVOCA DA ARTICULAÇÃO DO 

PEDIDO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO PELO AGRICULTOR 

SEGURADO. PREFACIAL DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. 

INSUBSISTÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE ATO EXTRAJUDICIAL DE 

RECONHECIMENTO PARCIAL DO DIREITO A INDENIZAÇÃO APÓS O 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA NA FORMA DO 

ARTIGO 202, VI, DO CÓDIGO CIVIL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVA DA EXTENSÃO DOS PREJUÍZOS 

AFASTADA. VERBA FIXADA EM SENTENÇA NA PROPORÇÃO DA 

QUEBRA DA SAFRA AFERIDA EM LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LIQUIDAÇÃO DO SINSITRO. 

INSUBSISTÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DE SEU VALOR 

PROBATÓRIO. CLÁUSULA BENEFICIÁRIA. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE 
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PAGAMENTO PREFERENCIAL DO SALDO DEVEDOR DO FINANCIAMENTO 

AGRÍCOLA AO AGENTE FINANCEIRO. SUBSISTÊNCIA. EXPRESSA 

PREVISÃO CONTRATUAL E LEGAL (ARTIGO 58, DA LEI N. 8.171/1991). 

SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. RECURSO DO BANCO 

PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. RECURSO 

DA SEGURADORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, 

Apelação Cível n. 0300340-56.2015.8.24.0144, de Rio do Oeste, rel. Des. 

Denise Volpato, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 12-09-2017). APELAÇÃO 

CÍVEL. SEGURO AGRÍCOLA. AÇÃO DE COBRANÇA. PREJUÍZO NA 

LAVOURA. GEADA. RISCO COBERTO. DEVER DE INDENIZAR. PREJUÍZO 

DEMONSTRADO. Trata-se de ação de cobrança de seguro agrícola, na 

qual a parte autora objetiva a condenação da demandada ao pagamento 

de indenização securitária, diante do sinistro em sua lavoura de trigo, 

decorrente de geada, julgada improcedente na origem. O contrato de 

seguro tem o objetivo de garantir o pagamento de indenização para a 

hipótese de ocorrer à condição suspensiva, consubstanciada no evento 

danoso previsto contratualmente, cuja obrigação do segurado é o 

pagamento do prêmio devido e de prestar as informações necessárias 

para a avaliação do risco. Em contrapartida, a seguradora deve informar 

as garantias dadas e pagar a indenização devida no lapso de tempo 

estipulado. Inteligência do art. 757 do Código Civil. Igualmente, é elemento 

essencial deste tipo de pacto a boa-fé, caracterizado pela sinceridade e 

lealdade nas informações prestadas pelas partes e cumprimento das 

obrigações avençadas, nos termos do art. 422 da atual legislação civil. A 

interpretação do contrato de seguro, típico contrato de adesão, deve 

pautar-se pelo in dubio pro misero, ou seja, sempre a favor do consumidor 

ex vi legis dos artigos 6º, incisos IV e VIII e 47, ambos do CDC. A apólice 

juntada na fl. 06 evidencia que o autor contratou seguro agrícola, visando 

a proteção de seu plantio em caso de sinistro, decorrente de geada ou 

granizo. O laudo de vistoria, juntado na fl. 08, realizado pela própria 

seguradora, apontou dano na lavoura. A comunicação realizada pela 

seguradora ao próprio segurado, juntada na fl. 74, é clara ao ressaltar que 

o percentual detectado pelo perito refere-se aos danos da geada, evento 

comunicado, que é um risco coberto e contratado na apólice . 

Demonstrada a ocorrência do sinistro, mostra-se devida a cobertura 

securitária, nos termos pactuado. A parte autora se desincumbiu do ônus 

que lhe recaia, nos termos do art. 373, I, do CPC, comprovando o prejuízo 

sofrido em razão de risco previsto no contrato, o que acarreta a 

condenação da requerida ao pagamento de indenização securitária no 

montante efetivamente apurado e previsto dentro dos limites da apólice. 

APELAÇÃO PROVIDA. (TJSC, Apelação Cível Nº 70077614717, Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, 

Julgado em 12/07/2018) Nessa toada, nos termos do art. 357, III do NCPC, 

considerando a aplicabilidade das normas previstas no Código de Defesa 

do Consumidor ao caso em tela, bem como a verossimilhança das 

alegações contidas na inicial e a evidente hipossuficiência técnica da 

requerente, inverto o ônus da prova em favor da parte autora, o que faço 

com fundamento no art. 6º, inciso VIII do CDC. Previamente a deflagração 

da fase probatória, digam as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

as provas pretendidas, inclusive a prova pericial, advertindo-as de que o 

silêncio implicará em anuência tácita com o julgamento antecipado da lide. 

Intimem-se. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004952-09.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDO SANTOS MOURA (REQUERENTE)

EDER SANSO SAGAIS (ADVOGADO(A))

VANUZA SAGAIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1004952.09.2017.8.11.0040 Decisão saneadora Vistos etc. 

Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais por 

Cobrança Abusiva de Taxas e Encargos ajuizada por Ivanildo Santos 

Moura em face de Itaú Unibanco S/A, ambos qualificados nos autos, 

consoante fatos e fundamentos expostos na petição inicial (Id. 10007685), 

instruída com documentos diversos. Despacho inicial, Id. 10769310. A 

tentativa de conciliação perante o CEJUSC local restou infrutífera, 

consoante se infere da ata inserida sob Id. 12526201. Devidamente citada, 

a requerida apresentou contestação e documentos, conforme se verifica 

do Id. 12840568 e ss. Intimada, a parte autora impugnou a contestação e 

documentos apresentados, consoante se vê do Id. 13024678. É o breve 

relato. Decido. Inexistindo preliminares a serem examinadas, presentes as 

condições da ação e os pressupostos processuais, declaro o processo 

saneado. Em cumprimento ao disposto no art. 357 II do atual CPC, anoto 

que a prova deverá recair sobre os seguintes pontos: abusividade das 

taxas e encargos contratuais, danos decorrentes da suposta abusividade 

contratual, sem prejuízo de outros que podem ser sugeridos pelas partes 

no prazo de 15 (quinze) dias. Ressalto ainda que, os meios de prova 

admitidos em questão serão o documental e pericial. Nessa toada, nos 

termos do art. 357, III do NCPC, considerando a aplicabilidade das normas 

previstas no Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, bem como 

a verossimilhança das alegações contidas na inicial e a evidente 

hipossuficiência técnica da requerente, inverto o ônus da prova em favor 

da parte autora, o que faço com fundamento no art. 6º, inciso VIII do CDC. 

Previamente a deflagração da fase probatória, digam as partes, no prazo 

de 15 (quinze) dias, quanto as provas pretendidas, inclusive a prova 

pericial, advertindo-as de que o silêncio implicará em anuência tácita com o 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004485-93.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DALBERTO DE FARIA (ADVOGADO(A))

MARCIO RODRIGO VALIATTI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004485-93.2018.8.11.0040. Vistos etc. Compulsando os autos 

verifico que se encontra incompleto, impossibilitando a sua análise. Sendo 

assim, INTIME-SE a parte requerente para proceder a 

regularização/complementação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da exordial. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000840-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (EXEQUENTE)

EVERTON DIEGO GIESSLER (ADVOGADO(A))

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ARIVAL JOSE BETINELLI (ADVOGADO(A))

ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES (ADVOGADO(A))

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI (ADVOGADO(A))

HELBERT FERNANDES FONSECA (ADVOGADO(A))

JARBAS CASTILHOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON LASCH PRATES (ADVOGADO(A))

EDSON GUSTAVO STARLICK (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000840-94.2017.8.11.0040. Vistos etc. Diante do pedido de 

levantamento da quantia penhorada via bacenjud, DETERMINO seja 

certificado quanto a intimação da parte executada, bem como acerca ao 

decurso do prazo para manifestação, devendo a Secretaria da Vara 

observar o disposto no Provimento n. 68 editado pelo Conselho Nacional 

de Justiça, veiculado aos magistrados por meio do Ofício Circular 

41/2018/PRES/TJMT. Decorrido o prazo sem manifestação, DEFIRO o 

levantamento. No mais, DEFIRO a busca via Renajud, devendo a Secretaria 

da Vara proceder conforme Ordem de Serviço n. 01/2016. Exitosa a 

busca, EXPEÇA-SE o necessário a penhora, LAVRANDO-SE o respectivo 

termo, na forma do art. 845, § 1º, do CPC. Após, EXPEÇA-SE mandado de 

avaliação e intimação, inclusive da penhora levada a efeito, nos termos do 

art. 840, §§ 1º e 2º, do CPC. Havendo manifestação da parte executada, 

CERTIFIQUE-SE, intimando o exequente para se manifestar, no prazo de 10 

(dez) dias. Por fim, DEFIRO o requerimento constante no item ‘c’ de id. 

13238997. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Paula Saide Biagi 
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Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004630-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLY RUDGE GNOATO (ADVOGADO(A))

KARLA GNOATO (REQUERENTE)

ROBERTO RIOS GNOATO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS JACKSON IZOLANI PETTENA (REQUERIDO)

CYNTHIA FURTADO FIGUEIRA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004630-52.2018.8.11.0040 Vistos etc. Compulsando os autos 

verifico que os requerentes formularam pedido de concessão da AJG, 

entretanto, pelos documentos encartados e em consulta via Infojud 

entendo que os mesmos não fazem jus, eis que possuem saldo em conta 

corrente/poupança, cujo valor é considerável, veículos e empréstimo 

efetuado a terceiros, situação que não se compatibiliza com as regras do 

benefício pleiteado. Ademais, em consonância com o disposto no art. 98, 

§6º, do CPC, tem-se a possibilidade de parcelamento das despesas 

processuais para aqueles cujo pagamento integral das custas 

processuais pode revelar-se excessivamente oneroso, o que também vem 

disciplinado na CNGC/MT. Sendo assim, INTIME-SE a parte autora para 

emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando-se aos autos o 

comprovante de recolhimento das custas processuais e taxa judiciária, 

sob pena de cancelamento da inicial. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1000346-35.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI DE LURDES PERI (ADVOGADO(A))

GARRAMAQ SERVICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA CRIS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

GILVAN JUNIOR DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000346-35.2017.8.11.0040. Vistos etc. Através do petitório de 

id. 13129489, a parte autora pugna pela citação por hora certa dos 

notificados. Sem delongas, convém destacar que a citação por hora certa 

deve obedecer aos requisitos contidos no artigo 252 do Código de 

Processo Civil, in verbis: Art. 252. Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de 

justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o 

encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. In casu, 

não obstante os argumentos da parte autora, analisando a certidão de id. 

12685209, entendo que não restou demonstrada a suspeita de ocultação 

dos demandados, razão pela qual, INDEFIRO o pedido de 

citação/notificação por hora certa. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário a notificação. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002135-06.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

FRANCELIZE SUELI GHIZZI GUOLO (AUTOR(A))

KAMYLA CRISTINE GUOLO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE (ADVOGADO(A))

EDSON SANTO GUOLO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002135-06.2016.8.11.0040. Vistos etc. Diante da certidão de id. 

13253395, REITERE a intimação da parte exequente através dos patronos 

constituídos, bem como proceda a intimação pessoal dos exequentes para 

manifestarem quanto a impugnação apresentada, no prazo de 05 (cinco) 

dias. ADVIRTO a parte exequente que a inércia no cumprimento das 

determinações constitui ato atentatório à dignidade da justiça, na forma do 

art. 77, IV, do CPC, sujeita as sanções criminais, civis e processuais 

cabíveis, bem como multa de até 20% (vinte por cento) do valor da causa 

(§2º, art. 77, do CPC). Sem prejuízo, REMETAM-SE os autos à Contadoria 

Judicial para atualização do débito, devendo deduzir os valores 

comprovados nos autos. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005431-65.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANA ROSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005431-65.2018.8.11.0040 Vistos etc. Analisando detidamente 

os autos, verifica que a parte autora não encartou aos autos o contrato 

firmado entre as partes, bem como não se visualiza dos autos o 

comprovante de recolhimento das custas processuais. Posto isso, 

DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, EMENDAR a inicial no sentido de juntar aos autos o contrato firmado 

entre as partes, bem como comprovante de recolhimento das custas 

processuais e taxa judiciária, sob pena de indeferimento e consequente 

extinção, nos termos do artigo 321, § único do Código de Processo Civil. 

Oportunamente, façam-me os autos conclusos para as deliberações 

pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005432-50.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO FERNANDO RODRIGUES MARQUES (AUTOR(A))

DIANA APARECIDA CENEDESE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CYNTHIA FURTADO FIGUEIRA SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005432-50.2018.8.11.0040 Vistos etc. Analisando detidamente 

os autos, verifica-se que a parte autora formulou pedido de justiça 

gratuita. Entretanto, frente ao valor da promissória encartada aos autos, 

torna-se crível, pois, que possui capacidade financeira para efetuar o 

recolhimento das custas. Aliado a isso, convém destacar que não 

obstante o disposto no art. 4º, da Lei n. 1060/50, ao dizer que “A parte 

gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples 

afirmação, na própria petição inicial”, entendo que o mesmo não deve ser 

aplicado de forma absoluta e irrestrita. Sobre o assunto, oportuno a lição 

de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, verbis: “A declaração 

pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático 

que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do 

peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o 

juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias 

ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é 

aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, 

livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, 

deferindo ou não o benefício”. (Código de Processo Civil Comentado e 

Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2010). Desse 

modo, ante a ausência de elementos que evidenciem a hipossuficiência 

alegada, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita. Posto isso, 

DETERMINO a INTIMAÇÃO do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

PROCEDER ao recolhimento das custas processuais e taxa judiciária, sob 

pena de cancelamento e consequente extinção. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA
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Processo Número: 1005458-48.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. B. DA SILVA IMPORTACAO E EXPORTACAO (RÉU)

ISRAEL BORGES DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005458-48.2018.8.11.0040 Vistos etc. A princípio, em que pese 

a parte autora ainda não tenha encartado aos autos, verifico que já houve 

o recolhimento das custas processuais. Contudo, sendo imprescindível a 

sua juntada, concedo prazo de 05 (cinco) dias. No mais, compulsando os 

autos, verifica-se que a ação monitória proposta é pertinente, na medida 

em que a obrigação que a parte autora visa seja cumprida é adequada ao 

procedimento especial respectivo, além do que, a petição inicial 

encontra-se devidamente instruída por prova escrita sem eficácia de título 

executivo. Sendo assim, EXPEÇA-SE o competente mandado, para que a 

parte requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do 

valor inscrito na inicial ou então ofereça embargos, nos termos que 

prescrevem os artigos 700 e 702 do Código de Processo Civil. 

CONSIGNE-SE no mandado que, caso a parte requerida efetue o 

pagamento, ficará isenta de custas e honorários advocatícios, conforme 

dispõe o art. 701, § 1º do mesmo “codex”, fixados, entretanto, estes, para 

o caso de não cumprimento, no valor de 5% sobre o valor da causa. 

Conste ainda que, não sendo a obrigação cumprida ou não havendo 

oposição de embargos, CONSTITUIR-SE-Á de pleno direito, o título 

executivo judicial, conforme art. 701, § 2º do CPC. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005521-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO MENDES NEITZKE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005521-73.2018.8.11.0040. Vistos etc. A princípio, INTIME-SE a 

parte exequente para que apresente o título executivo extrajudicial à 

Secretaria, a fim de seja devidamente cadastrado e registrado através de 

carimbo, conforme ordem de serviço nº. 02/2016. Em seguida, CITE-SE a 

parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito (art. 829 do CPC), sob pena de não o fazendo ser-lhe penhorados 

tantos bens quantos forem necessários para garantia do principal 

atualizado, juros, custas e honorários advocatícios (art. 829 e parágrafos 

do CPC) ou oferecer embargos no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914 c.c. art. 915 

do CPC). Caso a constrição recaia sobre bens imóveis, INTIME-SE o 

cônjuge da executada, se casada for, bem como o terceiro garantidor, 

providenciando o registro da penhora junto ao Cartório de Registro de 

Imóveis competente, nos termos dos artigos 842, 835, § 3º, 831, 845 § 1º 

e 837, todos do NCPC. Havendo pedido de penhora online, em sendo o 

caso, façam-me os autos conclusos. Desde logo, FIXO os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor do débito devidamente atualizado, 

sendo que em caso de integral pagamento no prazo acima, a verba 

honorária deve ser reduzida pela metade (art. 827, § 1º do CPC). 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005615-21.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TAIS ALVES LOPES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005615-21.2018.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO a inicial. DEFIRO 

os benefícios da Justiça Gratuita, salientando que poderão ser revogados 

a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais. CITE-SE a parte 

requerida para, querendo, contestar a ação no prazo legal, ciente que, 

não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos articulados pela requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do 

Código de Processo Civil. Deixo de designar sessão de 

mediação/conciliação, sufragando o disposto no art. 334, do CPC/15, haja 

vista o constante no Ofício Circular n. 01/2017/CEJUSC. Oportunamente, 

façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005577-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINI GOIS MARIANI (AUTOR(A))

YARA LINE DE OLIVEIRA PIMENTA (ADVOGADO(A))

FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005577-09.2018.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO a inicial. DEFIRO 

os benefícios da Justiça Gratuita, salientando que poderão ser revogados 

a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais. CITE-SE a parte 

requerida para, querendo, contestar a ação no prazo legal, ciente que, 

não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos articulados pela requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do 

Código de Processo Civil. Deixo de designar sessão de 

mediação/conciliação, sufragando o disposto no art. 334, do CPC/15, haja 

vista o constante no Ofício Circular n. 01/2017/CEJUSC. Oportunamente, 

façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005562-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIANE DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005562-40.2018.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de ação de 

busca e apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A em desfavor de SIANE DE LIMA, qualificados no presente feito, pelos 

fatos e fundamento exposto na exordial. Analisando os autos, observa-se 

que a notificação extrajudicial da parte requerida deixou de ser entregue 

pelo motivo ‘entrega interna não autorizada’ (id. 15493258, p. 3). Como é 

cediço, em ações de busca e apreensão é imprescindível que a inicial 

venha acompanhada da prova de constituição em mora do devedor que, 

segundo a jurisprudência, pode se dar mediante protesto ou recebimento 

de notificação via AR. Nesse sentido, oportuno o julgado abaixo: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. MORA DO DEVEDOR. 

CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. 

COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO DO 

DEVEDOR PARA A CARACTERIZAÇÃO DA MORA. DISPENSADA A 

NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. RECURSO IMPROVIDO. 1- 

Trata-se de Agravo de Instrumento em face de decisão que determinou à 

Agravante comprovar a ciência inequívoca do Réu, ora Agravado, quanto 

à sua constituição em mora, nos autos da Ação de Busca e Apreensão. 2- 

Firmou-se o entendimento no Colendo STJ e nesta Corte de que para a 

propositura da ação de busca e apreensão e para a constituição em mora 

é necessária a prévia comunicação do devedor por meio de notificação 

extrajudicial expedida pelo Cartório de Títulos e Documentos para o 

endereço do devedor com comprovação de seu recebimento, dispensada 

a notificação pessoal. 3- No entanto, in casu, pela análise dos 

documentos, restou descumprido o requisito da validade da notificação 

extrajudicial do devedor, na medida em que foi certificado "que a 
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notificação extrajudicial registrada sob o número 00152085, expedida a 

seu destinatário através da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 

sob o número ME 350895645BR deixou de ser entregue pelo seguinte 

motivo: DESTINATÁRIO AUSENTE, no endereço mencionado, conforme 

comprovante de entrega que faz parte integrante deste Certificado de 

Notificação", pelo motivo de ausência, nas três tentativas efetuadas e 

prossegue a informação dos CORREIOS no sentido de que"O telegrama 

não foi entregue devido ao (s) motivo (s) abaixo e será devolvido ao 

remetente. Motivo da não entrega: Ausente" . 4- Agravo improvido. (TRF-2 

- AG: 201302010172867 RJ , Relator: Desembargador Federal GUILHERME 

DIEFENTHAELER, Data de Julgamento: 15/10/2014, OITAVA TURMA 

ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 24/10/2014) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO (ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA) – 

CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO 

ENTREGUE PORQUE O DEVEDOR MUDOU-SE – FORMALIDADE PREVISTA 

EM LEI NÃO CUMPRIDA - Não tendo a notificação extrajudicial sido 

entregue no endereço constante do contrato, em virtude da informação de 

que a ré mudou-se, evidente o não cumprimento da formalidade exigida em 

lei. – Indispensável o esgotamento dos meios para tentativa de notificação 

pessoal e, se for o caso, a intimação da devedora por edital – Agravo não 

provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 22462011320158260000 SP 

2246201-13.2015.8.26.0000 (TJ-SP, Data de Publicação: 07/12/2015) 

Ademais, na eventualidade de não ser possível a entrega da 

correspondência ao destinatário e, esgotados os meios de se localizar o 

paradeiro da parte demandada, apregoa-se a possibilidade de que a 

intimação ocorra por edital. Entrementes, não obstante a petição inicial 

sustentar que a parte demandada está devidamente constituída em mora, 

verifica-se que não há a comprovação efetiva da notificação pessoal 

desta. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já 

decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE POR “ENDEREÇO 

INSUFICIENTE” - PROTESTO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - 

NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS CABÍVEIS PARA A 

LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO COMPROVADA - REQUISITO 

INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ – 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - 

EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PROVIDO. 

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca 

e Apreensão, nos termos do § 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, e 

pode se dar por meio de carta registrada com aviso de recebimento. 

Súmula nº 72 STJ: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente.” A jurisprudência do STJ 

considera que a intimação do protesto por edital é meio hábil para a 

caracterização da mora, desde que esgotadas as tentativas para a 

localização do devedor (STJ. AgRg no AREsp 357.407/RS) Não 

demonstrado o efetivo recebimento da notificação extrajudicial pelo motivo 

“endereço insuficiente”, ante a falta de indicação por parte do credor 

acerca do endereço completo do devedor, não resta comprovada a mora, 

necessária à busca e apreensão do bem.Em razão do efeito translativo e 

considerada a ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo, é o caso de extinguir a 

ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, nos termos do art. 

485, inciso IV e §3º, do CPC. (GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 

20/07/2018) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

JULGADA PROCEDENTE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE TENTATIVA VÁLIDA DE NOTIFICAÇÃO 

PESSOAL DO RÉU – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A 

LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - PROTESTO DO TÍTULO E INTIMAÇÃO POR 

EDITAL – INVALIDADE – MORA DO DEVEDOR – NÃO CONSTITUIÇÃO – 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA REFORMADA – 

PROCESSO EXTINTO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDO – GRATUIDADE 

DA JUSTIÇA CONCEDIDA- ELEMENTOS NOVOS COMPROBATÓRIOS COM 

FULCRO NO ART.99 §3º - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- A 

comprovação da mora é pressuposto de constituição e desenvolvimento 

válido e regular do processo de busca e apreensão. 2- O mero argumento 

por parte do banco/apelado de que a notificação foi devolvida por três 

vezes, com a informação de ausente, não seria plausível e suficiente para 

proceder diretamente o Protesto do Título, cuja intimação da parte apelante 

se deu por edital.3 - A comprovação da mora é condição imprescindível 

para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. Embora tenha 

afirmado que a publicação do edital de intimação do protesto supre o 

requisito da constituição em mora para o ingresso da ação de busca e 

apreensão, a jurisprudência tem colocado um pressuposto para a 

aceitação dessa notificação ficta, devendo o credor demonstrar que 

esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, 

o que não ficou comprovado. “Para fins de constituição da mora, 

mostra-se incabível a notificação por meio de edital quando o credor não 

tenha esgotado as possibilidades de localização do devedor para efetuar 

sua intimação pessoal. Precedentes do STJ. 2. Agravo regimental 

improvido. (AgRg no AREsp 65.263/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, 

QUARTA TURMA). Precedentes do STJ. (SEBASTIAO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, 

Publicado no DJE 18/07/2018) Posto isso, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a inicial no 

sentido de comprovar a mora do devedor, sob pena de indeferimento e 

consequente extinção, nos termos do artigo 321, § único do Código de 

Processo Civil. Oportunamente, façam-me os autos conclusos para as 

deliberações pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005637-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAIKO PEREIRA DAS GRACAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005637-79.2018.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de ação de 

busca e apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A em desfavor de MAIKO PEREIRA DAS GRACAS, devidamente 

qualificados no presente feito, pelos fatos e fundamento exposto na 

exordial. Analisando os autos, verifica que a parte autora informa que a 

totalidade do débito devido pela parte requerida (parcelas vencidas e 

vincendas) importa em R$ 25.554,95, contudo, atribuiu à causa o valor de 

R$ 2.525,75. Assim, é cediço que, em ações desta natureza, o valor da 

causa deve corresponder ao saldo devedor em aberto, o qual engloba as 

parcelas vencidas e vincendas. Nesse sentido, oportuno o julgado abaixo: 

RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VALOR DA CAUSA. Nas ações 

fundadas em contratos de alienação fiduciária o valor atribuído à causa 

deve corresponder ao saldo devedor em aberto, que engloba as 

prestações vencidas e não pagas, bem como as vincendas. Precedentes 

deste Tribunal. Decisão mantida. Recurso de agravo não provido. 

(Processo: AI 20310167920168260000 SP 2031016-79.2016.8.26.0000. 

Relator: Marcondes D'Angelo. Julgamento: 10/03/2016. Órgão Julgador: 

25ª Câmara de Direito Privado. Publicação: 14/03/2016). Mas não. 

Observa-se ainda que a notificação extrajudicial da parte requerida deixou 

de ser entregue pelo motivo ‘não existe o número’ (id. 15564248, p. 2). 

Como é cediço, em ações de busca e apreensão é imprescindível que a 

inicial venha acompanhada da prova de constituição em mora do devedor 

que, segundo a jurisprudência, pode se dar mediante protesto ou 

recebimento de notificação via AR. Nesse sentido, oportuno o julgado 

abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. 

MORA DO DEVEDOR. CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO 

NO ENDEREÇO DO DEVEDOR PARA A CARACTERIZAÇÃO DA MORA. 

DISPENSADA A NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. RECURSO 

IMPROVIDO. 1- Trata-se de Agravo de Instrumento em face de decisão 

que determinou à Agravante comprovar a ciência inequívoca do Réu, ora 

Agravado, quanto à sua constituição em mora, nos autos da Ação de 

Busca e Apreensão. 2- Firmou-se o entendimento no Colendo STJ e nesta 

Corte de que para a propositura da ação de busca e apreensão e para a 

constituição em mora é necessária a prévia comunicação do devedor por 

meio de notificação extrajudicial expedida pelo Cartório de Títulos e 

Documentos para o endereço do devedor com comprovação de seu 

recebimento, dispensada a notificação pessoal. 3- No entanto, in casu, 

pela análise dos documentos, restou descumprido o requisito da validade 
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da notificação extrajudicial do devedor, na medida em que foi certificado 

"que a notificação extrajudicial registrada sob o número 00152085, 

expedida a seu destinatário através da Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos sob o número ME 350895645BR deixou de ser entregue pelo 

seguinte motivo: DESTINATÁRIO AUSENTE, no endereço mencionado, 

conforme comprovante de entrega que faz parte integrante deste 

Certificado de Notificação", pelo motivo de ausência, nas três tentativas 

efetuadas e prossegue a informação dos CORREIOS no sentido de que "O 

telegrama não foi entregue devido ao (s) motivo (s) abaixo e será 

devolvido ao remetente. Motivo da não entrega: Ausente" . 4- Agravo 

improvido. (TRF-2 - AG: 201302010172867 RJ , Relator: Desembargador 

Federal GUILHERME DIEFENTHAELER, Data de Julgamento: 15/10/2014, 

OITAVA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 24/10/2014) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO (ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA) – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

NÃO ENTREGUE PORQUE O DEVEDOR MUDOU-SE – FORMALIDADE 

PREVISTA EM LEI NÃO CUMPRIDA - Não tendo a notificação extrajudicial 

sido entregue no endereço constante do contrato, em virtude da 

informação de que a ré mudou-se, evidente o não cumprimento da 

formalidade exigida em lei. – Indispensável o esgotamento dos meios para 

tentativa de notificação pessoal e, se for o caso, a intimação da devedora 

por edital – Agravo não provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 

22462011320158260000 SP 2246201-13.2015.8.26.0000 (TJ-SP, Data de 

Publicação: 07/12/2015) Ademais, na eventualidade de não ser possível a 

entrega da correspondência ao destinatário e, esgotados os meios de se 

localizar o paradeiro da parte demandada, apregoa-se a possibilidade de 

que a intimação ocorra por edital. Entrementes, não obstante a petição 

inicial sustentar que a parte demandada está devidamente constituída em 

mora, verifica-se que não há a comprovação efetiva da notificação 

pessoal desta. No mais, ausente ainda o comprovante de recolhimento das 

custas processuais e taxa judiciária. Posto isso, DETERMINO a INTIMAÇÃO 

da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a inicial no 

sentido de adequar o valor atribuído a causa, bem como, se for o caso, 

proceder ao recolhimento das custas remanescentes, bem como proceder 

a juntada do comprovante de pagamento aos autos, e ainda, comprovar a 

mora do devedor, sob pena de indeferimento e consequente extinção, nos 

termos do artigo 321, § único do Novo Código de Processo Civil. 

Oportunamente, façam-me os autos conclusos para as deliberações 

pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006535-29.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALICE MARIA BINSFELD (RÉU)

SILVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR (RÉU)

DIOGO RICARDO BAVARESCO (RÉU)

DILCK CHRISTINA BINDE MARTINS (RÉU)

GISELE PAULA CELLA BAVARESCO (RÉU)

MARCOS FAVARETTO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

MAURO SERGIO DE OLIVEIRA MARTINS (RÉU)

SANTA FE INSUMOS AGRICOLA LTDA (RÉU)

JOSE FLAVIO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1006535.29.2017.8.11.0040 (PJE) Vistos etc. Cuida-se de Ação 

Monitória ajuizada por Banco do Brasil S/A em face de Santa Fé Insumos 

Agrícola Ltda, Mauro Sérgio de Oliveira Martins, Dilck Christina Binde 

Martins, Silvio Ferreira de Albuquerque Júnior, Alice Maria Binsfeld, José 

Flávio, Diogo Ricardo Bavaresco e Gisele Paula Cella Bavaresco, todos 

qualificados nos autos, consoante fatos e fundamentos expostos na 

petição inicial (Id. 11158593), instruída com documentos diversos. 

Despacho inicial, Id. 11288947. Diogo Ricardo Bavaresco e Gisele Paula 

Cella Bavaresco apresentaram Embargos Monitórios, consoante se vê do 

Id. 12635728 e ss. Em seguida, os requeridos Santa Fé Insumos Agrícola 

Ltda, Silvio Ferreira de Albuquerque Júnior, Alice Maria Binsfeld, Daquino 

José Borges de Freitas, José Flávio, Mauro Sérgio de Oliveira Martins e 

Dilck Christina Binde Martins, Id. Os embargos apresentados por Diogo e 

Gisele foram impugnados pela petição de Id. 12975596. De pronto, 

intimem-se os requeridos para, no prazo e 10 (Dez) dias, justificar o 

motivo da inclusão de Daquino José Borges de Freitas no polo passivo da 

ação monitória quando da apresentação dos embargos de ID. 12711043. 

Empós, intime-se o banco-autor para querendo, impugnar os embargos de 

Id. 12711043, eis que a impugnação ofertada refere-se apenas aos 

embargos ofertados por Diogo e Gisele. Intimem-se. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005369-25.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ELEOMAR RENE BLOCHER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR SANTOS LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005369-25.2018.8.11.0040. Vistos etc. Compulsando os autos 

verifico que a certidão de casamento de id. 15360781, p. 7 encontram-se 

ilegível, o que impossibilita a análise. Sendo assim, INTIME-SE a parte 

exequente para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias em 

consonância com o acima exposto, sob pena de seu indeferimento, na 

forma do disposto no art. 321, parágrafo único c/c art. 319, ambos do 

CPC. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005645-56.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVA DOS SANTOS PLANTZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ORIGINAL S/A (REQUERIDO)

Outros Interessados:

TAINARA RAMPANELLI (TESTEMUNHA)

EDINA MARIA DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005645-56.2018.8.11.0040. Vistos etc. Para cumprimento do ato 

deprecado, DESIGNO o dia 14 de Março de 2019, às 13h30min. 

COMUNIQUE-SE o Juízo Deprecante. CUMPRA-SE, expedindo-o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000594-64.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILCE SCARIOT (EXECUTADO)

JOSE GERALDO PANTALEAO NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000594-64.2018.8.11.0040. Vistos etc. Ante a inércia da parte 

executada e, considerando que a penhora online atende à ordem de 

preferência dos bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido de bloqueio de valores junto ao 

BACENJUD e, ato contínuo, PROCEDO à operação necessária, conforme 

se verifica dos extratos anexos. Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE a 

parte executada para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, em 

consonância com o disposto no §3º, do artigo 854, do Código de Processo 

Civil. Em caso negativo, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, assinalando o prazo de 10 (dez) dias. Por fim, diante 

das inovações trazidas pelo art. 517, do CPC e, sobretudo, do art. 782, 

§3º ao 5º, do mesmo dispositivo legal, DEFIRO o pedido de inclusão do 

nome/CPF dos devedores nos cadastros de inadimplentes (SPC e 

SERASA), devendo a Secretaria da Vara providenciar a inserção através 

do Sistema SERASAJUD. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005401-30.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FELLIPE MAKARI MANFRIM (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL 

CIDADE JARDIM (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SORRISO LOTEAMENTO URBANO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004110-29.2017.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. CITE-SE a requerida para, querendo, contestar a 

ação no prazo legal, ciente que, não apresentada contestação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo parte 

requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do Código de Processo Civil. 

DESIGNO audiência de mediação para o dia 26 de Novembro de 2018, às 

13h30min, a qual será realizada pelo CEJUSC local, nos moldes do 

regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de 

regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), devendo a 

demandada ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

restando consignado que as partes devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores públicos. Deixo consignado que, o 

não comparecimento injustificado da parte autora ou do réu a audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as 

partes após manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos 

retornarão a este juízo natural para homologação, não havendo tal solução 

consensual do conflito de interesse, por força do art. 335 do NCPC, 

poderá o réu oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º 

do art. 335. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003540-43.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO SOJA COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA 

(EXEQUENTE)

EDIVANI PEREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DOGLAS MAYER (EXECUTADO)

CLAUDIO ROBERTO DELLA COLLETA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1003540.43.2017.8.11.0040 Vistos etc. Considerando que a 

credora impugnou a nomeação do bem imóvel ofertado pelo devedor, bem 

como que a penhora pretendida atende a ordem de preferência no artigo 

335 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de penhora via 

BACENJUD e, ato contínuo procedo a operação necessária, nos termos do 

art. 854 do CPC, conforme se verifica dos extratos anexos. Exitosa total 

ou parcialmente a ordem de indisponibilidade financeira, proceda-se 

conforme determina os parágrafos do art. 854 do CPC. Lado outro, 

infrutífera a medida, diga o exequente no prazo de 10 (dez) dias. Quanto 

ao executado Fábio Douglas Mayer, havendo indícios de ocultação, 

deverá o Sr. Oficial de Justiça proceder a citação por hora certa do 

mesmo. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002383-98.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROBERTO DELLA COLLETA (EMBARGANTE)

LUIZ CARLOS BOFI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO SOJA COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA 

(EMBARGADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1002383.98.2018.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de embargos à 

execução ofertados por Cláudio Roberto Della Colleta, requerendo o seu 

recebimento com efeito suspensivo. Sobre o tema em voga, convém 

destacar a atual redação do Estatuto Processual Civil, senão vejamos: 

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O 

juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos 

embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela 

provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, 

depósito ou caução suficientes.” De pronto, oportuno registrar que a tutela 

provisória para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à 

execução, pode ser fundamentada na urgência (art. 300 CPC) e/ou na 

evidência (art. 311 CPC). Para a concessão da tutela provisória de 

urgência, é imprescindível a demonstração dos requisitos da plausibilidade 

das alegações ou probabilidade do direito, além da demonstração do 

perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo. Já no 

que se refere à tutela de evidência, o atual Código de Processo Civil 

prescreve que a medida será concedida, independentemente da 

demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

se caracterizadas uma das hipóteses legais previstas nos incisos do art. 

311 do CPC. Pois bem. Fazendo um exame sumário das razões invocadas 

pelo embargante, não é possível verificar da petição inicial a plausibilidade 

do direito invocado, requisito essencial à concessão da tutela de urgência. 

Logo, ao ver desta signatária, ausentes os requisitos legais pertinentes, 

inclusive a garantia da execução, incabível a manutenção do efeito 

suspensivo inicialmente concedido. Por tais razões, RECEBO os embargos 

apresentados, todavia, sem efeito suspensivo, o que faço com 

fundamento no art. 919, § 1º c.c. art. 300, ambos do NCPC. Intime-se a 

embargada para querendo impugnar no prazo legal. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1001956-04.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA BIAVA DA CAS (RÉU)

LUCIANO DA CAS (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1001956.04.2018.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de Ação de 

Imissão de Posse ajuizada por Cooperativa de Desenvolvimento Agrícola - 

OODEAGRI em face de Luciano da Cas e Elizangela Biava da Cas, ambos 

qualificados nos autos, consoante fatos e fundamentos expostos na 

petição inicial (Id. 11748851), instruída com documentos diversos. De 

pronto, determinou-se a emenda da inicial para adequação do valor 

atribuído à causa, Id. 12857956. Pela petição de Id. 13059814 a autora 

efetua a correção do valor da causa, todavia, a seguir – Id. 13220236 -, 

requer o deferimento do pagamento das custas processuais 

remanescentes ao final do processo e, alternativamente, o parcelamento 

em 06 (seis) prestações mensais. É o relato. Decido. Pois bem. Havendo 

expressa previsão legal, defiro o parcelamento do saldo remanescente 

relativo às custas na forma do art. 98, § 6º do CPC. Relativamente ao 

pedido liminar, sendo flagrante a inexistência de perigo de dano, ou ainda, 

risco ao resultado útil do processo, requisito essencial à concessão da 

tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC, indefiro a imissão imediata 

doso autores na posse do imóvel descrito na exordial. Em consonância 

com o disposto no art. 334, do Código de Processo Civil, designo audiência 

de conciliação para o dia 03 de Dezembro de 2018, às 08h30min, a qual 

será realizada pelo CEJUSC local, nos moldes do regramento expresso da 

Resolução 125/2009/CNJ, devendo o réu ser citado com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência, restando consignado que as partes devem 

estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores 

públicos. Havendo autocomposição entre as partes após manejo das 

técnicas afetas a tal fase de conciliação, os autos retornarão a este juízo 

natural para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito 

de interesse, por força do art. 335 do CPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335 c.c. art 

679, também do CPC. Face o disposto no art. 344 do CPC, se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor. Sendo o caso, intimem-se 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034828/9/2018 Página 195 de 849



pessoalmente membros do Ministério Público e da Defensoria Pública. 

Também sendo o caso, proceda o(a) gestor(a) judicial a devida 

identificação do processo (tarja e/ou anotação virtual), assegurando-lhe a 

legal preferência/prioridade de tramitação e julgamento, tudo na forma 

disciplinada na CNGC/MT. Por fim, cite-se e intime-se ao comparecimento, 

com as advertências dos arts. 334, § 8º; c/c 344, ambos do CPC, 

consignando que o prazo da resposta deverá obedecer à regra do art. 

335, do mesmo codex. Intimem-se. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005140-02.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO GAVIOLI FACHINI (ADVOGADO(A))

MATEUS MENEGON (ADVOGADO(A))

FERNANDA GAVIOLI FACHINI (ADVOGADO(A))

DAIANE DOS SANTOS SILVA (ADVOGADO(A))

LEANDRO RAFAEL PERIUS (ADVOGADO(A))

LATINA COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA (ADVOGADO(A))

COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1005140.02.2017.8.11.0040 Vistos etc. Considerando as 

alegações das partes quanto a entrega do produto, previamente a 

prolação de decisão acerca da controvérsia instalada nos autos, remeto 

as partes à tentativa de conciliação, sendo que para tanto designo o dia 

03 de Dezembro de 2018, às 09h30min, perante o CEJUSC local. 

Intimem-se. Às providências. Sorriso/MT, 27 de Setembro de 2018. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005578-91.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERICSON CESAR GOMES (ADVOGADO(A))

CLARICE DE FATIMA BASSO ZANELLA EIRELI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA (RÉU)

MARCO AURELIO PEREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1005578-91.2018.811.0040 Vistos etc. Cuida-se de ação 

ordinária de rescisão contratual c/c pedido de sustação de protesto com 

pedido liminar ajuizada por CLARICE DE FÁTIMA BASSO ZANELLA – 

EIRELI em face de CONNECT INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA S/A e 

MARCO AURELIO PEREIRA, todos qualificados nos autos, aduzindo, em 

síntese, que adquiriu dos requeridos cartões a fim de utilizá-los nas 

vendas de seu estabelecimento, tendo sido acordado o valor de R$ 

6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), a serem pagos através de três 

cártulas de cheque emitidas pela autora, de nº 013405-8, nº 013406-6 e 

nº 013407-4. Segue narrando que após a compra dos referidos cartões, 

ao tentar utilizá-los no mercado, a autora tomou conhecimento de 

inconsistências até então desconhecidas, encontrando dificuldades na 

emissão de comprovantes adequados para seus clientes, eis que a 

grande maioria se trata de empresas e fazendas que necessitam de nota 

fiscal única que abranja todas as vendas realizadas no mês, para fins 

contábeis, o que não fora possível emitir junto ao sistema de cartões 

adquirido. Ademais, ressalta que pela empresa requerida foi prestada a 

informação de que os cupons fiscais poderiam ser emitidos normalmente, 

e ao final do mês seria possível a emissão de um cupom mensal sobre 

todos os outros relativos aquele período, no entanto, afirma que referido 

documento não pode ser emitido como alegado, tendo em vista a 

ocorrência de duplicidade na incidência de impostos. Consigna ainda que o 

número de telefone constante nos cartões não é da requerente, 

tratando-se de erro grosseiro que inclusive impede a distribuição dos 

mesmos aos seus clientes. Mas não é só, afirma ainda que, quando do 

negócio jurídico firmado entre as partes, nada foi mencionado pela 

requerida acerca da cobrança de mensalidades, tendo a autora sido 

surpreendida com o recebimento de boleto bancário no valor de R$ 316,73 

(trezentos e dezesseis reais e setenta e três centavos) relativo a 

mensalidade pelo uso dos cartões. Diante dos fatos narrados, alega a 

autora que recusou justificadamente o pagamento do cheque nº 013405-8, 

no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), resultando no 

protesto do título junto ao Cartório do 2º Ofício Extrajudicial de Sorriso/MT. 

Por tais motivos, requer em sede de tutela de urgência que seja 

determinada a sustação do protesto de nº 364035 no valor de R$ 2.689,03 

(dois mil, seiscentos e oitenta e nove reais e três centavos), bem como 

suspensa a exigibilidade do boleto de nº 19451, no valor de R$ 316,73 

(trezentos e dezesseis reais e setenta e três centavos). No mérito, pugna 

pela rescisão contratual do termo de adesão firmado pelas partes, bem 

como condenação dos requeridos a devolução dos valores pagos. É o 

relatório. Fundamento e Decido. De pronto, passo a análise do pedido de 

tutela de urgência vindicado pela autora. Ressai dos autos que requerem a 

sustação do protesto de nº 364035 no valor de R$ 2.689,03 (dois mil, 

seiscentos e oitenta e nove reais e três centavos), bem como a 

suspensão da exigibilidade do boleto de nº 19451, no valor de R$ 316,73 

(trezentos e dezesseis reais e setenta e três centavos). Pois bem, para 

sua concessão é necessário o preenchimento de dois requisitos, quais 

sejam: periculum in mora e fumus boni iuris (artigo 300, do NCPC). “Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressacir os danos que a outra parte pode vir a sofrer; caução pode ser 

dispensada se a parte econômicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3º A tutela de urgência, de natureza 

antecipada, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” Como se vê, para o deferimento da tutela 

provisória de urgência, é imprescindível a demonstração dos requisitos da 

plausibilidade das alegações ou probabilidade do direito, além da 

demonstração do perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do 

processo. Com efeito, o primeiro requisito corresponde ao fumus boni 

iuris, em outras palavras, pressupõe a demonstração da probabilidade de 

existência do direito invocado pelo autor, afinal, o que se pretende com a 

presente tutela de urgência é assegurar o resultado prático da ação. No 

caso dos autos, é possível emprestar verossimilhança as alegações da 

requerente quanto a existência de relação negocial entre as partes, o que 

se evidencia através do termo de adesão acostado em Id. 15510839. Além 

disso, restou demonstrado, ainda que de forma superficial, o desacordo 

ocorrido, ante o teor das mensagens colacionadas em Id. 15510831. Por 

sua vez, o periculum in mora é visível, eis que há previsibilidade de 

prejuízo irreparável ou de difícil reparação ao direito da parte autora, que 

merece providência imediata. No entanto, considerando que a parte 

requerida quando do contraditório poderá trazer aos autos novos fatos e 

provas, mostra-se imprescindível a prestação de caução a fim de garantir 

o juízo. Nesse sentido, observa-se o seguinte julgado: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA DE AERONAVE – ANULAÇÃO 

CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA E PEDIDO LIMINAR - Tutela antecipada 

parcialmente deferida – Suspensão da exigibilidade das parcelas 

vincendas – Depósito em juízo – Necessidade – Poder geral de cautela - 

Decisão parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido. (TJ- SP 

Agravo de Instrumento AI 20301605220158260000. Órgão Julgador: 35º 

Câmara de Direito Privado. Publicação: 05/05/2015. Julgamento: 04 de maio 

de 2015. Relator: Melo Bueno). Acerca do assunto, convém esclarecer 

que a caução ofertada pela autora, qual seja a cártula de cheque ora 

objeto de discussão, não pode ser considerada suficientemente idônea, 

razão pela qual a REJEITO, devendo a garantia ser prestada mediante 

depósito judicial. Desse modo, estando presentes os requisitos legais 

autorizadores, e desde que devidamente garantido o juízo, têm-se que a 

tutela liminar pugnada merece prosperar. Assim, DEFIRO a concessão da 

tutela de urgência para SUSPENDER o protesto de nº 364035 no valor de 

R$ 2.689,03 (dois mil, seiscentos e oitenta e nove reais e três centavos), 

bem como SUSPENDER a exigibilidade do boleto de nº 19451, no valor de 

R$ 316,73 (trezentos e dezesseis reais e setenta e três centavos), 

CONDICIONANDO, no entanto, à prestação de caução mediante o depósito 

judicial do valor integral dos referidos títulos, no prazo impreterível de 5 

(cinco) dias, sob pena de revogação da liminar concedida. No mais, 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 03 de Dezembro de 2018, às 

09h00min, a qual será realizada pelo CEJUSC local, nos moldes do 

regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de 

regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), inclusive 
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na modalidade virtual, se crível, devendo os requeridos serem citados com 

pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado que as 

partes devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou 

defensores públicos. CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar 

a ação no prazo legal, ciente que, não apresentada contestação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do Código de Processo Civil. 

Deixo consignado que, o não comparecimento injustificado da parte autora 

ou do réu a audiência de conciliação será considerado ato atentatório a 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo 

autocomposição entre as partes após manejo das técnicas afetas a tal 

fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural para 

homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. INTIMEM-SE. Às providências. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005682-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA (REQUERENTE)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO DAL BEM (REQUERIDO)

KARINA MARTINELLO (REQUERIDO)

VALDIR PEDRO DAL BEM (REQUERIDO)

NOELI MARIA FEIX DAL BEM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005682-83.2018.8.11.0040. Vistos etc. Atendidos os requisitos 

legais e regulamentares e, comprovado o recolhimento das custas, se for 

o caso, CUMPRA-SE a carta precatória, servindo a cópia de mandado. 

Havendo necessidade de manifestação ou providência a cargo da parte 

interessada, providenciem-se as devidas intimações, com a advertência 

de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva 

devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 393). 

Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo acima referido sem resposta, 

devolva-se à origem, consignadas as homenagens deste Juízo. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005673-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Ministerio Público Federal (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO DAPONT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005673-24.2018.8.11.0040. Vistos etc. Atendidos os requisitos 

legais e regulamentares e, comprovado o recolhimento das custas, se for 

o caso, CUMPRA-SE a carta precatória, servindo a cópia de mandado. 

Havendo necessidade de manifestação ou providência a cargo da parte 

interessada, providenciem-se as devidas intimações, com a advertência 

de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva 

devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 393). 

Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo acima referido sem resposta, 

devolva-se à origem, consignadas as homenagens deste Juízo. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001365-76.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA ANDREIA VOLLMERHAUSEN (EXECUTADO)

M. VOLLMERHAUSEN - ME (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA INTIMAR O ADVOGADO DA 

PARTE REQUERENTE PARA RECOLHER O VALOR DEVIDO PELA 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, PARA O CUMPRIMENTO DO 

MANDADO DE CITAÇÃO A SER EXPEDIDO, JUNTANDO-SE A RESPECTIVA 

GUIA QUITADA NOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001103-92.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

C. B. (EXEQUENTE)

A. D. A. G. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. L. (EXECUTADO)

S. L. (EXECUTADO)

 

Tendo em vista o retorno da Carta Precatória, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte exequente para requerer o que entender de 

direito. Sorriso, 27 de setembro de 2018. Michelle Toscano de Brito 

Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000847-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO (ADVOGADO(A))

JUCELENE DE SOUZA LEITE (AUTOR(A))

M. L. D. S. (AUTOR(A))

L. V. D. S. L. D. P. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSI POZZOBON (RÉU)

ILO POZZOBON (RÉU)

 

INTIMO A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR CONTESTAÇÃO 

JUNTADA AOS AUTOS, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000478-29.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA (ADVOGADO(A))

CICERO FERREIRA CAMPOS (AUTOR(A))

CELIA VIEIRA SERPA DA CUNHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO FERREIRA DOS SANTOS (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei Audiência 

de Conciliação para o dia 27/11/2018 às 09h, motivo pelo qual INTIMO as 

partes para comparecerem nesta data e horário no CEJUSC desta 

Comarca. Olga Mazzei Analista Judiciária

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 134545 Nr: 7767-64.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ZAMARA TISSEU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINACIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON ROZENDO PORTOLAN 

- OAB:7504/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON ROZENDO 

PORTOLAN - OAB:7504/MS

 Ante o exposto, IMPROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na inicial. Em 

consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, 

na forma do artigo 487, I, do CPC.Condeno o autor ao pagamento das 

custas e de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor 

da causa, ficando, porém, suspensa a exigibilidade dessas despesas, na 

forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.Após o trânsito em 

julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE, com as baixas e anotações de 

praxe.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso-MT, 25 de setembro de 

2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 45439 Nr: 2387-07.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE TEREZINHA SOCCOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SORRIFLORA S/C LTDA, VICENTE MIGUEL DE 

MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDOCIR ANHOLETTO - 

OAB:7.502-B

 Ante o exposto, IMPROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na inicial. Em 

consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, 

na forma do artigo 487, I, do CPC.Condeno a autora ao pagamento das 

custas e de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor 

da causa, ficando, porém, suspensa a exigibilidade dessas despesas, na 

forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.Após o trânsito em 

julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE, com as baixas e anotações de 

praxe.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 57204 Nr: 1034-58.2010.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAULO PRAZERES DA SILVA, SARA PRAZERES DA 

SILVA, NEIDE PRAZERES DA SILVA, SALOMÉ PRAZERES DA SILVA, 

ISABEL PRAZERES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSI PRAZERES DA SILVA HOLDEFER, 

NELSON HOLDEFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670-A/MT, MARCELO DA PIEVE - OAB:11284/A, MARCOS 

VINICIUS MENDES DE MORAES - OAB:3540-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OVIDIO ILTON ARALDI - 

OAB:7.974-b

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO O ADVOGADO 

GUSTAVO TONEL KOBER, A FIM DE QUE DEVOLVA OS AUTOS 

IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB PENA DE SOFRER AS SANÇÕES 

PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E A EXPEDIÇÃO DE 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 112477 Nr: 4364-24.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ TADEU LEMAINSKI (LEMANSKI)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MENDES NEITZKE - 

OAB:8234, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABEL JUNG - 

OAB:17220-MT, MOGLY ADAS COSTA - OAB:18.094 OAB/MT, NELSON 

SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B/MT

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO O ADVOGADO JOSÉ 

FABIANO BELLÃO GIMENEZ, OAB -6.014, A FIM DE QUE DEVOLVA OS 

AUTOS IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB PENA DE SOFRER AS 

SANÇÕES PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E A EXPEDIÇÃO 

DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 98836 Nr: 1427-75.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO FONSECA COSTA - 

OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUCIA LINS 

CONCEIÇÃO - OAB:15685/A, TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER - 

OAB:15.732-A

 Impulsiono os autos, INTIMANDO a parte executada acerca da 

fiscalização (reinspeção)que foi CANCELADA, conforme informação da 

Gerência de Fiscalização, Controle e monitoramento de Mercado GFCMM - 

Procon/MT.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 25608 Nr: 199-46.2005.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILENE SOUZA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUISINHO NEVES DA ROCHA Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLINIO FCO BERGAMASCHI JR. - 

OAB:8384-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO A ADVOGADA 

DANIELA DE PAULA BERGAMASCHI OAB - 7367 A FIM DE QUE DEVOLVA 

OS AUTOS IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB PENA DE SOFRER AS 

SANÇÕES PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E A EXPEDIÇÃO 

DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 50443 Nr: 753-39.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLVEPAR DA AMAZÔNIA S/A IND.E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELINO JOSÉ FELIPETTO, ANGELINA 

MARIA MERCANTE FELIPETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237, PEDRO PAULO PEIXOTO DA S. JUNIOR - OAB:12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMÉRCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11.482-B, EVALDO REZENDE FERNANDES - OAB:3.610/MT

 Impulsiono os autos, intimando a parte autora para recolher a guia de 

Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento nos 

autos, a fim de que seja possível os atos expropriatórios por meio do 

oficial de justiça, bem como, que recolha a guia de diligência 

complementar, conforme certidão de fls.228.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 32296 Nr: 1480-03.2006.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR MIOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAM ANTÔNIO ATTIÊ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5.425-B, FERNANDA 

GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, LEANDRO RAFAEL PERIUS - 

OAB:20.089/o, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO O ADVOGADO 

MARCELO FRAGA DE MELLO - OAB -8166-B/MT, A FIM DE QUE 

DEVOLVA OS AUTOS IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB PENA DE 

SOFRER AS SANÇÕES PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E 

A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 49907 Nr: 302-14.2009.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERMINO ANTONIO VOLPATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.A.K FORMEHL E CIA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FRAGA DE MELLO 

- OAB:8166-B/MT, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO O ADVOGADO 

MARCELO FRAGA DE MELLO - OAB -8166-B/MT, A FIM DE QUE 

DEVOLVA OS AUTOS IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB PENA DE 

SOFRER AS SANÇÕES PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E 

A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 48464 Nr: 5472-98.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERMINO ANTONIO VOLPATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.A.K FORMEHL E CIA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - OAB:9061-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FRAGA DE MELLO 

- OAB:8166-B/MT, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO O ADVOGADO 

MARCELO FRAGA DE MELLO - OAB -8166-B/MT, A FIM DE QUE 

DEVOLVA OS AUTOS IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB PENA DE 

SOFRER AS SANÇÕES PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E 

A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 56124 Nr: 177-12.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO CRISTIANO OSSUCHI, OVIDIO 

OSSUCHI - ESPÓLIO, NEUSA PIEROBOM OSSUCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ ZANON - 

OAB:40075-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B, TARCÍSIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA - OAB:6163-MT

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO O ADVOGADO 

TARCÍSIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA - OAB -6163, A FIM DE QUE 

DEVOLVA OS AUTOS IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB PENA DE 

SOFRER AS SANÇÕES PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E 

A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 56127 Nr: 180-64.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO CRISTIANO OSSUCHI, OVÍDIO 

OSSUCHI, NEUSA PIEROBOM OSSUCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ ZANON - 

OAB:40075-A, VINÍCIUS DUARTE BARNES - OAB:56.242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B, TARCÍSIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA - OAB:6163-MT

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO O ADVOGADO 

TARCÍSIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA - OAB -6163, A FIM DE QUE 

DEVOLVA OS AUTOS IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB PENA DE 

SOFRER AS SANÇÕES PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E 

A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 61945 Nr: 5237-63.2010.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO CRISTIANO OSSUCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCÍSIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE DE SOUZA MONARO - 

OAB:273.984, JORGE LUIS ZANON - OAB:9.975-A

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO O ADVOGADO 

TARCÍSIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA - OAB -6163, A FIM DE QUE 

DEVOLVA OS AUTOS IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB PENA DE 

SOFRER AS SANÇÕES PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E 

A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 98779 Nr: 1365-35.2013.811.0040

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO CRISTIANO OSSUCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE DE SOUZA MONARO - 

OAB:273.984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TARCÍSIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163-MT

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO O ADVOGADO 

TARCÍSIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA - OAB -6163, A FIM DE QUE 

DEVOLVA OS AUTOS IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB PENA DE 

SOFRER AS SANÇÕES PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E 

A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 152119 Nr: 5057-37.2016.811.0040

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO CRISTIANO OSSUCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO JHON DEERE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS BARNES - OAB:

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO O ADVOGADO 

TARCÍSIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA - OAB -6163, A FIM DE QUE 

DEVOLVA OS AUTOS IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB PENA DE 

SOFRER AS SANÇÕES PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E 

A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 130799 Nr: 5762-69.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRNEY MILANI, DÉBORA CARLOTT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO ANTONELLO RUBIN, MARLISE 

ANTONELLO RUBIN, LUIZ CARLOS ANTONELLO RUBIN, SADI VALENTIN 

ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DO ANJOS R. C. 

GOMES - OAB:OAB/MT 20238, KARINA CAPELLESSO A BATISTELLA - 

OAB:12.772/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - OAB:OAB/MT 

9.779, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT, RODRIGO ANNONI PAZETO 

- OAB:7.324

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO O ADVOGADO EDGAR 

HENRIQUE KOPPER - OAB - 23621-O, A FIM DE QUE DEVOLVA OS 

AUTOS IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB PENA DE SOFRER AS 

SANÇÕES PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E A EXPEDIÇÃO 

DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 47757 Nr: 4705-60.2008.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE 
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OLIVEIRA - OAB:4050-B

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO A ADVOGADA BRUNA 

ERGANGDA SILVA OAB - 11047, A FIM DE QUE DEVOLVA OS AUTOS 

IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB PENA DE SOFRER AS SANÇÕES 

PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E A EXPEDIÇÃO DE 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 108554 Nr: 1048-03.2014.811.0040

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER MERGUIDES FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUELINE ELISABETE WURZIUS TELLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11.533

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAIZA EMANUELY DALAZEM 

PEREIRA - OAB:15.342, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO O ADVOGADO 

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - 6013/MT, A FIM DE QUE DEVOLVA OS 

AUTOS IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB PENA DE SOFRER AS 

SANÇÕES PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E A EXPEDIÇÃO 

DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 102762 Nr: 5717-36.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAQUELINE ELISABETE WURZIUS TELLES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER MERGUIDES FERNANDES, 

ALEXANDRE VEDANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIZA EMANUELY DALAZEM 

PEREIRA - OAB:15.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386-B

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO O ADVOGADO 

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - 6013/MT, A FIM DE QUE DEVOLVA OS 

AUTOS IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB PENA DE SOFRER AS 

SANÇÕES PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E A EXPEDIÇÃO 

DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 91530 Nr: 3133-30.2012.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEANDRA INES PASQUALI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A - em Recuperação Judicial

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYRA DE OLIVEIRA - 

OAB:7.052-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:6835

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO A 

ADVOGADACMAYRA DE OLIVEIRA - OAB - 7.052-B, A FIM DE QUE 

DEVOLVA OS AUTOS IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB PENA DE 

SOFRER AS SANÇÕES PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E 

A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 234 Nr: 421-92.1997.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENÉZIO GOMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILDO CORADIN, JÚLIO CESAR CORADINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALD RUDÁ RENNER - 

OAB:2808-B, SIVONEI NARCISA SANTIN - OAB:8266-B

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO O ADVOGADO 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA OAB - 4427/MT, A FIM DE QUE DEVOLVA OS 

AUTOS IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB PENA DE SOFRER AS 

SANÇÕES PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E A EXPEDIÇÃO 

DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 35788 Nr: 4899-31.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO BAGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARISTIDE GUISSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:12113/MT, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO O ADVOGADO 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA OAB - 4427/MT, A FIM DE QUE DEVOLVA OS 

AUTOS IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB PENA DE SOFRER AS 

SANÇÕES PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E A EXPEDIÇÃO 

DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 143690 Nr: 658-62.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WCSR, JCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO O ADVOGADO MATHIS 

HALEY PUERARI PEDRA - OAB - 22764/0, A FIM DE QUE DEVOLVA OS 

AUTOS IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB PENA DE SOFRER AS 

SANÇÕES PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E A EXPEDIÇÃO 

DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 106293 Nr: 9361-84.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUDIMAR ROMELL, AMILTON SCHNEIDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLAND AGRO SCIENCES INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840-B, RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO O ADVOGADO 

RUDIMAR ROMMEL - OAB - 8238, A FIM DE QUE DEVOLVA OS AUTOS 

IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB PENA DE SOFRER AS SANÇÕES 

PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E A EXPEDIÇÃO DE 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 133885 Nr: 7337-15.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CODA-AGRO DISTRIBUIDORA DE FERTILIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUTRIAGRI REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO O ADVOGADO 

RUDIMAR ROMMEL - OAB - 8238, A FIM DE QUE DEVOLVA OS AUTOS 

IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB PENA DE SOFRER AS SANÇÕES 

PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E A EXPEDIÇÃO DE 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 53893 Nr: 4195-13.2009.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ROQUE CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEGRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS - 

LTDA, OURO VERDE IMÓVEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - OAB:12979/MT, IVANI 

MARIANI VOZNIAK - OAB:18.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA JULIA FERREIRA BOFF - 

OAB:11894/MT, CARLOS ALBERTO KOCH - OAB:7299-B, THIAGO 

DOMINGUES SIQUEIRA - OAB:11004-B

 INTIMO a parte autora, para que traga aos autos, endereço atualizado de 

Francisco Tibes de Souza, a fim de que seja realizada a citação do 

litisconsorte, no prazo legal.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 98779 Nr: 1365-35.2013.811.0040

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO CRISTIANO OSSUCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE DE SOUZA MONARO - 

OAB:273.984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TARCÍSIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163-MT

 Código Apolo nº: 98779

Vistos, etc.

Ante a notícia nos autos em apenso (cód. 56127 e 56124) de que as 

partes estão em tratativas de negociação, e considerando o desinteresse 

na audiência já manifestado pelo requerido nos Autos n. 61945, CANCELO 

a solenidade designada nestes autos.

CUMPRA-SE o que determinado, nesta data, nos Autos n. 56127 e 56124, 

em apenso.

 Sorriso/MT, 03 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000630-43.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS SCATAMBULI (AUTOR(A))

Carla Helena Grings (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALTON ADORNO TORNAVOI (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que, e em cumprimento ao despacho retro, designei o dia 11 

de janeiro de 2019, às 15 horas, para realização da sessão de 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania. SORRISO, 27 de setembro de 2018. DANILA 

TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA 

CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO 

- MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000630-43.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS SCATAMBULI (AUTOR(A))

Carla Helena Grings (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALTON ADORNO TORNAVOI (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que, e em cumprimento ao despacho retro, designei o dia 11 

de janeiro de 2019, às 15 horas, para realização da sessão de 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania. SORRISO, 27 de setembro de 2018. DANILA 

TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA 

CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO 

- MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005686-57.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

INVEST INCORPORACOES LTDA (DEPRECANTE)

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA (ADVOGADO(A))

JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE COLÍDER-MT 

(DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA REGINA DOS SANTOS LOCH (DEPRECADO)

FORUM DA COMARCA DE SORRISO (DEPRECADO)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se noa autos, devendo requerer o que 

entender de direito no prazo legal, sob pena de devolução da carta 

precatória no estado em que se encontra.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001403-25.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOILSON DE SOUSA (RÉU)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

REQUERER O QUE DE DIREITO, NO PRAZO DE 15 DIAS, CASO 

CONTRÁRIO O FEITO SERÁ LEVADO AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003652-12.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE EMBALAGENS CENTRO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

complemento de diligência no valor de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) 

, do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CG, 

bem como para requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004763-31.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(DEPRECANTE)

WALLACE ELLER MIRANDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON MARCOLAN (DEPRECADO)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

Autora, via DJE, para manifestar-se nos autos acerca da Certidão do 

Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco ) dias, sob pena de devolução da 

Deprecata.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002092-69.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

THAYS DE FRANCA ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

 

DIANTE DO TRÂNSITO EM JULGADO, IMPULSIONO A PARTE REQUERIDA 
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PARA EFETIVAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, PRO 

RATA, NO PRAZO DE 15 DIAS, SOB PENA DE SER LAVRADA CERTIDÃO 

E ENCAMINHADA PARA PROTESTO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000658-11.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADM DO BRASIL LTDA (EXEQUENTE)

Alan Vagner Schmidel (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO FERREIRA FRANCA (EXECUTADO)

 

impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para se 

manifestar nos autos, no prazo de cinco dias, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001561-46.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

CELSO MARCON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATAIDES DIOCLECIO PREVIATTI (EXECUTADO)

 

impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para se 

manifestar nos autos, no prazo de cinco dias, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1003985-61.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO DECANINI (ADVOGADO(A))

CRAUNIR GERMINIANI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco do Brasil S/A (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pelo requerido, no prazo legal

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002364-63.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GREGORI MADALOZZO (ADVOGADO(A))

IVELI SALETE TEDESCO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA (RÉU)

FERNANDO MENDES NEITZKE (ADVOGADO(A))

LAVOURA ARMAZENS GERAIS LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002364-63.2016.8.11.0040. AUTOR: 

IVELI SALETE TEDESCO RÉU: LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA, 

LAVOURA ARMAZENS GERAIS LTDA SENTENÇA VISTOS. Trata-se de 

Ação Monitória ajuizada por IVELI SALETE TEDESCO em face de 

LAVOURA COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA e LAVOURA ARMAZÉNS 

GERAIS LTDA, todos qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos 

expostos na inicial. A inicial veio instruída com os documentos de Id 

3033875 e seguintes. Devidamente citadas, as requeridas apresentaram 

embargos monitórios e documentos, conforme Id 6770106 e seguintes. A 

autora manifestou-se acerca dos embargos monitórios às fls. 39/44. 

Impugnação aos embargos monitórios, Id 7973342. É breve relatório. 

Fundamento e Decido. Por se tratar de matéria que dispensa dilação 

probatória, passo desde logo ao julgamento antecipado, na forma do art. 

355, I, do NCPC. De início, acolho a preliminar de ilegitimidade da 

embargante Lavoura Armazéns Gerais Ltda para figurar no polo passivo 

da presente ação monitória, uma vez que esta figurou apenas como 

"interveniente receptora" do contrato entabulado entre as partes (Id 

3034058), não existindo relação negocial entre a autora e o referido 

armazém. A propósito: AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS 

ACOLHIDOS EM PARTE PARA EXCLUIR UMA DAS RÉS DO POLO 

PASSIVO DA LIDE – INTERPOSIÇÃO DO APELO - PRELIMINAR DE NÃO 

CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEITADA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO PELA AUTORA DA AÇÃO MONITÓRIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA ENTRE A RÉ E A EMPRESA EXCLUÍDA DA LIDE – HONORÁRIOS 

RECURSAIS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, §11 DO CPC - RECURSO 

DESPROVIDO.Não há que se falar em inovação recursal, se as matérias 

apresentadas pela apelante nas razões recursais também foram 

suscitadas por ela na petição inicial, o que viabiliza o conhecimento do 

recurso.A inexistência de relação jurídica entre a autora da ação monitória 

e uma das empresas indicada como ré, bem como, a ausência de 

demonstração de que tem responsabilidade na emissão dos cheques e 

das notas fiscais, configura a sua ilegitimidade para figurar do polo 

passivo da demanda.Nos termos do artigo 85, §11 do CPC, o “tribunal, ao 

julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em 

conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, 

conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no 

cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do 

vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o 

para a fase de conhecimento.” (TJMT, Ap 47447/2017, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 18/09/2017) - 

destaquei. Assim, em relação à embargante Lavoura Armazéns Gerais 

Ltda, JULGO EXTINTO O FEITO, sem exame de mérito, na forma do art. 

485, VI, do NCPC. No que tange a preliminar de inépcia da inicial, em razão 

da inexistência de nexo de causalidade entre o valor pleiteado, os fatos 

narrados na exordial e o cálculo apresentado, entendo que não assiste 

razão à embargante, uma vez que na ação monitória, o valor indicado na 

inicial não é necessariamente o devido (Procedimentos especiais / Antônio 

Carlos Marcato.16. ed. rev. atual. e ampl. - São Paulo: Atlas, 2016, p. 271). 

Além disto, não se verifica nenhuma das hipóteses previstas no §1º, do 

artigo 330, do CPC. Também não há que se falar em ilegitimidade ativa da 

requerente, uma vez que a autora figurou como vendedora no contrato de 

compra e venda de Id 3034058, tendo, inclusive, entregado toda a 

quantidade de grãos descrita no negócio. Posto isto e não havendo outras 

questões a serem apreciadas ou irregularidades a serem expurgadas, 

passo à análise do mérito. Conforme consta dos autos, a requerente 

ajuizou a presente ação com a finalidade de receber o valor de 

R$852.289,99 (oitocentos e cinquenta e dois mil, duzentos e oitenta e nove 

reais e noventa e nove centavos), correspondentes a 619.800 

quilogramas de soja em grãos comercial indicados no "Contrato de Compra 

e Venda de Soja à fixar" de Id 3034058. Constou expressamente do 

aludido contrato que, quando da assinatura do instrumento, "a soja já 

encontra-se em poder da compradora, restando apenas à fixação e o 

pagamento deste instrumento", restando consignado, ainda, que "o prazo 

final para a fixação da soja será até a data de 30/06/2016". Deste modo, 

incabível neste feito monitório a alegação de que o produto entregue pela 

autora não seria de sua propriedade e que sobre ele recai penhor agrícola 

em nome da pessoa de Juscelino Clemente Duarte. Destaco, ainda, que a 

quantidade de soja prevista no contrato de arrendamento de imóvel rural 

firmado entre a autora e o Sr. Juscelino Clemente Duarte supera a prevista 

no contrato objeto da presente demanda, o que afasta, ainda mais, a 

alegação de que a requerente não seria proprietária dos grãos entregues 

ao embargante. Por fim, deixo consignado que, para fins de cálculo da 

execução, valor da soja deverá ser o da cotação da data final prevista 

para a fixação (30/06/2016). Ante ao exposto, e por tudo mais que nos 

autos consta, REJEITO os embargos monitórios opostos pela embargante 

Lavoura Comercial Agrícola Ltda e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, 

extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, e, via de consequência, nos termos do 

artigo 702, § 8º do referido diploma legal, constituo o débito representado 

no Contrato de Compra e Venda de Soja a Fixar de Id 3034058 em título 

executivo judicial, nos termos do artigo 702, § 8º do CPC. CONDENO a 

embargante ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação, nos termos do 

artigo 82, § 2º e artigo 85, ambos do Código de Processo Civil. 

CONVERTIDO o mandado inicial em mandado executivo, este passará a 

tramitar segundo o rito do art. 538 do NCPC. Havendo recurso de 

apelação, proceda na forma do art. 1.010 do NCPC para posterior remessa 

à instância superior. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito,em Substituição Legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 172137 Nr: 4676-92.2017.811.0040
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 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT, MICHELE 

SOARES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOLIVAN GARABINI DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS PAVAO DE OLIVEIRA - 

OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o resultado negativo das buscas realizadas via BACENJUD e/ou 

RENAJUD, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa 

de seu advogado, via DJE, para, no prazo de 15 dias, indicar bens a 

penhora, sob pena de extinção e/ou arquivamento. Destaco que, caso a 

providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar 

o pagamento da diligência. Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal 

de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra 

superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento 

de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 32994 Nr: 2156-48.2006.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARK SHOPPING SORRISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NANCY FERNARI BAGGIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, RODRIGO ANNONI PAZETO - OAB:7.324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÍVIA NAJARA FORNARI 

CENCI - OAB: 8.911/MT

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, do retorno dos autos da Superior Instância, para que requeiram o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 110701 Nr: 2869-42.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBBS-BM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AC, ETGC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar o advogado da parte autora, 

via DJE, de que foi incluída restrição no prontuário do veículo da parte 

Requerida, por meio do sistema RENAJUD, devendo, no prazo de 15 dias, 

indicar a localização do bem para realização da penhora ou requerer o 

que entender de direito, sob pena de extinção/arquivamento. Destaco que, 

para o cumprimento do mandado de penhora, a parte autora deverá 

efetuar o pagamento da diligência. Para tanto, deve-se acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 35149 Nr: 4285-26.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OBJETIVA AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANA DE OLIVEIRA NUNES, ALTAMIR 

GIMENES DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:10082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar o advogado da parte autora, 

via DJE, de que foi incluída restrição no prontuário do veículo da parte 

Requerida, por meio do sistema RENAJUD, devendo, no prazo de 15 dias, 

indicar a localização do bem para realização da penhora ou requerer o 

que entender de direito, sob pena de extinção/arquivamento. Destaco que, 

para o cumprimento do mandado de penhora, a parte autora deverá 

efetuar o pagamento da diligência. Para tanto, deve-se acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 144015 Nr: 829-19.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO SORRISÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACV TRANSPORTADORES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8.196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para que 

providencie o recolhimento das custas (preparo) da carta precatória para 

posterior encaminhamento ao juízo deprecado, via malote digital ou, para, 

querendo, retirar a carta precatória a fim de distribuir na Comarca 

deprecada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 114368 Nr: 5840-97.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA ALESSANDRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para que 

providencie o recolhimento das custas (preparo) da carta precatória para 

posterior encaminhamento ao juízo deprecado, via malote digital ou, para, 

querendo, retirar a carta precatória a fim de distribuir na Comarca 

deprecada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 131285 Nr: 6032-93.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA, DALLA VALLE & 

DALLA VALLE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILIDIANA MARASQUIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE DE MELO BAISE 

BARTH - OAB:11.277-B

 Ante o resultado negativo das buscas realizadas via BACENJUD e/ou 

RENAJUD, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa 

de seu advogado, via DJE, para, no prazo de 15 dias, indicar bens a 

penhora, sob pena de extinção e/ou arquivamento. Destaco que, caso a 

providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar 

o pagamento da diligência. Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal 

de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra 

superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento 

de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 99316 Nr: 1933-51.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO ANTONIO STUANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMEM LUCIA FERRONATO ASCOLI
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ANTÔNIO STUANI - 

OAB:6 116/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:11072/MT

 Ante o resultado negativo das buscas realizadas via BACENJUD e/ou 

RENAJUD, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa 

de seu advogado, via DJE, para, no prazo de 15 dias, indicar bens a 

penhora, sob pena de extinção e/ou arquivamento. Destaco que, caso a 

providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar 

o pagamento da diligência. Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal 

de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra 

superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento 

de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 54010 Nr: 4226-33.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMKOW E GRAMKOW LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILNEI ZANETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALENTE FUGA 

PIRES - OAB:7679

 Ante o resultado negativo das buscas realizadas via BACENJUD e/ou 

RENAJUD, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa 

de seu advogado, via DJE, para, no prazo de 15 dias, indicar bens a 

penhora, sob pena de extinção e/ou arquivamento. Destaco que, caso a 

providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar 

o pagamento da diligência. Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal 

de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra 

superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento 

de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 98968 Nr: 1566-27.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDL, AS, EDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ASSUNÇÃO DE LIMA - 

OAB:14601-A, GERALDO FONSECA DE BARROS NETO - OAB:206.438, 

LENE ENGLER DA SILVA - OAB:20.093/O, RODOLPHO VANNUCCI - 

OAB:217402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para que 

providencie o recolhimento das custas (preparo) da carta precatória para 

posterior encaminhamento ao juízo deprecado, via malote digital ou, para, 

querendo, retirar a carta precatória a fim de distribuir na Comarca 

deprecada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 132581 Nr: 6654-75.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o mandado e/ou Carta Precatória devolvida com diligência negativa, 

impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 109909 Nr: 2197-34.2014.811.0040

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSDS, RRDS, AISDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSDR, NDR, NS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o mandado e/ou Carta Precatória devolvida com diligência negativa, 

impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 126667 Nr: 3405-19.2015.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J.A. ZORZI ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERREIRA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, na pessoa de 

seu advogado, via DJE, para fornecer o resumo/minuta da inicial, o qual é 

necessário para a viabilidade da citação/intimação por edital, no prazo de 

15 dias, para tanto, deverá encaminha-lo no e-mail sor.3vara@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 102068 Nr: 4997-69.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIA ROSANE DEVERLING, MÁRCIA LAGEMANN ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO COOP. DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318-A, CLAUDIO ALVES PEREIRA - OAB:3277-B/MT, 

JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:3418-A, WILLIAN PEREIRA 

MACHIAVELLI - OAB:4.617

 Impulsiono os presentes autos para certificar que foi interposto recurso 

de apelação pela parte requerida, razão pela qual passo a providenciar a 

intimação da parte autora, via dje, para oferecer contrarrazões no prazo 

de quinze dias (art. 1010 § 1º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 21753 Nr: 1937-06.2004.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA, ALAN VAGNER SCHMIDEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ DOMINGOS SALMAZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT, VASCO RIBEIRO GONÇALVES DE MEDEIROS - 

OAB:3.665-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DECESARO 

GALEAZZI - OAB:Defens. Pública

 Ante o resultado negativo das buscas realizadas via BACENJUD e/ou 

RENAJUD, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa 

de seu advogado, via DJE, para, no prazo de 15 dias, indicar bens a 

penhora, sob pena de extinção e/ou arquivamento. Destaco que, caso a 

providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar 

o pagamento da diligência. Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal 

de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra 

superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento 
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de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 44747 Nr: 1690-83.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INCOMAR BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

CAJUEIRO LTDA, ELIO MOACYR KOZIOL, MARLENE DE FATIMA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT, JOSÉ ANTUNES DE JESUS - OAB:13.881-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar o advogado da parte autora, 

via DJE, de que foi incluída restrição no prontuário do veículo da parte 

Requerida, por meio do sistema RENAJUD, devendo, no prazo de 15 dias, 

indicar a localização do bem para realização da penhora ou requerer o 

que entender de direito, sob pena de extinção/arquivamento. Destaco que, 

para o cumprimento do mandado de penhora, a parte autora deverá 

efetuar o pagamento da diligência. Para tanto, deve-se acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 39256 Nr: 2124-09.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BJD DIREITOS CREDITÓRIOS S/S LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA JUSSARA HOPPE, JONARA 

CRISTINA BARBIERI STARLICK, EVANDRO CESAR KLEIN, LUIZ FERNANDO 

BARBIERI, EDSON GUSTAVO STARLICK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052/MT, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, 

Josemar Carmerino dos Santos - OAB:7072, JULIANO HIGINO DA 

SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B

 Ante o mandado e/ou Carta Precatória devolvida com diligência negativa, 

impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento. Destaco que, caso a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento da diligência. 

Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 81910 Nr: 769-22.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABINO CAMPERA, ANICIO ROMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento. Destaco que, caso a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento da diligência. 

Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 94751 Nr: 6514-46.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YMG, OMG, LMG, MARCIA DA SILVA MESQUITA 

GRUDKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CEZAR GRUDKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE CRISTINA DOS 

SANTOS KRIESER - OAB:23.166, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - 

OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES MEZZOMO - 

OAB:05.707

 Ante o resultado negativo das buscas realizadas via BACENJUD e/ou 

RENAJUD, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa 

de seu advogado, via DJE, para, no prazo de 15 dias, indicar bens a 

penhora, sob pena de extinção e/ou arquivamento. Destaco que, caso a 

providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar 

o pagamento da diligência. Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal 

de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra 

superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento 

de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 44424 Nr: 1431-88.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONILTO PATAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTEMIR CARLOS BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CARDOSO 

CASTALDO - OAB:8227-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o resultado negativo das buscas realizadas via BACENJUD e/ou 

RENAJUD, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa 

de seu advogado, via DJE, para, no prazo de 15 dias, indicar bens a 

penhora, sob pena de extinção e/ou arquivamento. Destaco que, caso a 

providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar 

o pagamento da diligência. Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal 

de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra 

superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento 

de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 60816 Nr: 4107-38.2010.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDO DENILSON GRANDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS 

LTDA - MATRIZ, BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10.661/MT, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9552

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, do retorno dos autos da Superior Instância, para que requeiram o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 145982 Nr: 1951-67.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO TRAMONTINA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO TRAMONTINA - 

OAB:4728-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar o advogado da parte autora, 

via DJE, de que foi incluída restrição no prontuário do veículo da parte 

Requerida, por meio do sistema RENAJUD, devendo, no prazo de 15 dias, 

indicar a localização do bem para realização da penhora ou requerer o 

que entender de direito, sob pena de extinção/arquivamento. Destaco que, 

para o cumprimento do mandado de penhora, a parte autora deverá 

efetuar o pagamento da diligência. Para tanto, deve-se acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 102059 Nr: 4984-70.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO DOGLAS MAYER, ELISANGELA NUNES 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o mandado e/ou Carta Precatória devolvida com diligência negativa, 

impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento. Destaco que, caso a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento da diligência. 

Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 100173 Nr: 2896-59.2013.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚLEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SIDNEI BORGES 

DOS SANTOS, AGLAUCIO VIANA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

- OAB:10925-B

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte contraria, na 

pessoa de seu advogado, para, querendo, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões aos embargos de declaração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 101588 Nr: 4478-94.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO FELIX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZABEL CRISTINA MELLO 

DELMONDES OCAMPOS - OAB:7394/MS, LUCIANA VERISSIMO 

GONÇALVES - OAB:8.270/MS, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - 

OAB:8506-A, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:6611, 

MARCELO DAVOLI LOPES - OAB:143.370/SP, NELSON DA COSTA 

ARAÚJO - OAB:3512

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte contraria, na 

pessoa de seu advogado, para, querendo, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões aos embargos de declaração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 140751 Nr: 10976-41.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR CARLOS RUGINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para que 

providencie o recolhimento das custas (preparo) da carta precatória para 

posterior encaminhamento ao juízo deprecado, via malote digital ou, para, 

querendo, retirar a carta precatória a fim de distribuir na Comarca 

deprecada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 28393 Nr: 2860-95.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO TORMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON APARECIDO GUERANHA, SILVANA 

SANDRA GUARANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, MAYRA DE OLIVEIRA - OAB:7.052-B, RUDIMAR ROMMEL 

- OAB:8238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÍGARA HUIANE CARINHENA - 

OAB:10.488/MT

 Impulsiono os presentes autos para intimar o advogado da parte autora, 

via DJE, de que foi incluída restrição no prontuário do veículo da parte 

Requerida, por meio do sistema RENAJUD, devendo, no prazo de 15 dias, 

indicar a localização do bem para realização da penhora ou requerer o 

que entender de direito, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 84593 Nr: 3854-16.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMAR ANTONIO GONÇALVES, MARIA JOSÉ 

ALVES DE GOLVEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento. Destaco que, caso a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento da diligência. 

Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 83359 Nr: 2369-78.2011.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREFORT CONSTRUTORA LTDA - ME, 

MARILEI APARECIDA KEMPFER FORMEHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO CARDI FILHO - OAB:3.584 

B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, MARCELO FRAGA DE MELLO - OAB:8166-B/MT, 

ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte contraria, na 

pessoa de seu advogado, para, querendo, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões aos embargos de declaração.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 105132 Nr: 8199-54.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITÓRIO ANGELO CELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SAMIRA PAYAO 

FRANCO - OAB:239.437/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA RURAND 

- OAB:211.648/SP

 Impulsiono os presentes autos para certificar que foi interposto recurso 

de apelação pela parte autora, razão pela qual passo a providenciar a 

intimação da parte requerida, via dje, para oferecer contrarrazões no 

prazo de quinze dias (art. 1010 § 1º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 126490 Nr: 3297-87.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARAFFINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WOUTER DE GROOT - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA VIEIRA SERPA DA CUNHA 

- OAB:6518

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL ESTEVES STELLATO 

- OAB:10825

 Impulsiono os presentes autos para certificar que foi interposto recurso 

de apelação pela parte requerida, razão pela qual passo a providenciar a 

intimação da parte autora, via dje, para oferecer contrarrazões no prazo 

de quinze dias (art. 1010 § 1º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 95821 Nr: 7734-79.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL EDER SCHUSTER, NELSON SCHUSTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298/MT

 Ante o resultado negativo das buscas realizadas via BACENJUD e/ou 

RENAJUD, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa 

de seu advogado, via DJE, para, no prazo de 15 dias, indicar bens a 

penhora, sob pena de extinção e/ou arquivamento. Destaco que, caso a 

providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar 

o pagamento da diligência. Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal 

de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra 

superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento 

de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 2077 Nr: 446-76.1995.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL AGRÍCOLA BAGGIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCISIO DE CARLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079-B/MT

 Ante o resultado negativo das buscas realizadas via BACENJUD e/ou 

RENAJUD, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa 

de seu advogado, via DJE, para, no prazo de 15 dias, indicar bens a 

penhora, sob pena de extinção e/ou arquivamento. Destaco que, caso a 

providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar 

o pagamento da diligência. Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal 

de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra 

superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento 

de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 85895 Nr: 5286-70.2011.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIONOR SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDATOR CHEFE DO PROGRAMA 

FANTÁSTICO DA REDE GLOBO, GLOBO COMUNICAÇÃO E 

PARTICIPAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DOS ANJOS - 

OAB:6658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO GUILHERME 

ARRAIS - OAB:282826, JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - OAB:2615/MT, 

ROGÉRIO RODRIGUES GUILHERME - OAB:6763

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, do retorno dos autos da Superior Instância, para que requeiram o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 11526 Nr: 685-70.2001.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERLON RENATO SOLEY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar o advogado da parte autora, 

via DJE, de que foi incluída restrição no prontuário do veículo da parte 

Requerida, por meio do sistema RENAJUD, devendo, no prazo de 15 dias, 

indicar a localização do bem para realização da penhora ou requerer o 

que entender de direito, sob pena de extinção/arquivamento. Destaco que, 

para o cumprimento do mandado de penhora, a parte autora deverá 

efetuar o pagamento da diligência. Para tanto, deve-se acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 145907 Nr: 1911-85.2016.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO SAO LOURENCO LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o mandado e/ou Carta Precatória devolvida com diligência negativa, 
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impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento. Destaco que, caso a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento da diligência. 

Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 92556 Nr: 4367-47.2012.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRO GOMES LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA FERREIRA ZUCA - 

OAB:233418/SP, GIULIO ALVARENGA REALE - OAB:15484

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o mandado e/ou Carta Precatória devolvida com diligência negativa, 

impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento. Destaco que, caso a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento da diligência. 

Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 133652 Nr: 7260-06.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO AMIL TEPEDINO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON DIAS MACIEL, ADENIR SOLA 

TERUEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ANTÔNIO STUANI - 

OAB:6 116/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o resultado negativo das buscas realizadas via BACENJUD e/ou 

RENAJUD, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa 

de seu advogado, via DJE, para, no prazo de 15 dias, indicar bens a 

penhora, sob pena de extinção e/ou arquivamento. Destaco que, caso a 

providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar 

o pagamento da diligência. Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal 

de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra 

superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento 

de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 31177 Nr: 389-72.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTEVIR JOSÉ MARTELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: jose arnaldo janssen nogueira 

- OAB:19.081-a, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512, GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - OAB:MT-9647 

- B

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para que 

providencie o recolhimento das custas (preparo) da carta precatória para 

posterior encaminhamento ao juízo deprecado, via malote digital ou, para, 

querendo, retirar a carta precatória a fim de distribuir na Comarca 

deprecada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 100862 Nr: 3671-74.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO LUIS KUNZ SAUSEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, na pessoa de 

seu advogado, via DJE, para fornecer o resumo/minuta da inicial, o qual é 

necessário para a viabilidade da citação/intimação por edital, no prazo de 

15 dias, para tanto, deverá encaminha-lo no e-mail sor.3vara@tjmt.jus.br

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 94429 Nr: 6168-95.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELETROMOVEIS SORRISO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARME PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA - 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVONETE RODRIGUES OLIVEIRA - 

OAB:19535/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO HENRIQUE CONTINI 

ROVERI - OAB:13297/MT

 Ante o resultado negativo das buscas realizadas via BACENJUD e/ou 

RENAJUD, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa 

de seu advogado, via DJE, para, no prazo de 15 dias, indicar bens a 

penhora, sob pena de extinção e/ou arquivamento. Destaco que, caso a 

providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar 

o pagamento da diligência. Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal 

de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra 

superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento 

de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 119914 Nr: 1480-22.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON CARLOS DE CARVALHO, RUBIA MARIA VIEIRA 

GIOVELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO QUINTANA FERREIRA, HUGO JOSE 

LINJARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ercílio Martini Junior - 

OAB:19230

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE DE ABREU E SILVA - 

OAB:19309/B, JOÃO BATISTA VARELLA RODRIGUES - OAB:3575-MT

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, do retorno dos autos da Superior Instância, para que requeiram o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 95377 Nr: 7223-81.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILSO DE ROSSI, RAIMUNDO DE ROSSI, 

VALDECIR DE ROSSI, IVAIR DE ROSSI, JUVENIA GOMES MARQUESAN DE 

ROSSI, FRANCISCA MACHADO DE ROSSI, EVELCI DE ROSSI, VALDIR DE 

ROSSI, MARTA BORDIN DE ROSSI, MARISTELA FABRIS DE ROSSI, 

ROSALICE MIGLIAVACCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILL SANTANA CASTRO E 
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SILVA - OAB:11887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o mandado e/ou Carta Precatória devolvida com diligência negativa, 

impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento. Destaco que, caso a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento da diligência. 

Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 177686 Nr: 7627-59.2017.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ NETO ALVE GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEXFREE-IMPACTUS COMERCIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANUZA SAGAIS ROSEGHINI - 

OAB:13113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 96529 Nr: 8492-58.2012.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÉVIO MANFIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT, HERMES DA SILVA - OAB:14884, LEILA MARIA DE 

ALMEIDA - OAB:9.235/MT, LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - 

OAB:15488/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, TIANE VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 Impulsiono os presentes autos para certificar que foi interposto recurso 

de apelação pela parte autora, razão pela qual passo a providenciar a 

intimação da parte requerida, via dje, para oferecer contrarrazões no 

prazo de quinze dias (art. 1010 § 1º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 147419 Nr: 2729-37.2016.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO AECIO LEMES DOURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, na pessoa de 

seu advogado, via DJE, para fornecer o resumo/minuta da inicial, o qual é 

necessário para a viabilidade da citação/intimação por edital, no prazo de 

15 dias, para tanto, deverá encaminha-lo no e-mail sor.3vara@tjmt.jus.br

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 91487 Nr: 3183-56.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRATIADO COMERCIO DE PEÇAS E MECANICA DIESEL 

LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANUZA SAGAIS ROSEGHINI - 

OAB:13113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o resultado negativo das buscas realizadas via BACENJUD e/ou 

RENAJUD, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa 

de seu advogado, via DJE, para, no prazo de 15 dias, indicar bens a 

penhora, sob pena de extinção e/ou arquivamento. Destaco que, caso a 

providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar 

o pagamento da diligência. Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal 

de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra 

superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento 

de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 52619 Nr: 2649-20.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMKOW E GRAMKOW LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVETE TEREZINHA LEMOS E LIMA BAZANELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISIS SUERLEY PERNOMIAN - 

OAB:7.534

 Ante o resultado negativo das buscas realizadas via BACENJUD e/ou 

RENAJUD, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa 

de seu advogado, via DJE, para, no prazo de 15 dias, indicar bens a 

penhora, sob pena de extinção e/ou arquivamento. Destaco que, caso a 

providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar 

o pagamento da diligência. Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal 

de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra 

superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento 

de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 146100 Nr: 2006-18.2016.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSCFEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, do retorno dos autos da Superior Instância, para que requeiram o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 31714 Nr: 908-47.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICLO CAIRU LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELNOQUE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANE MOISÉS MARQUES 

DOS SANTOS - OAB:MT-9647 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:6129-B/7142-B, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - 

OAB:6129-B

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento. Destaco que, caso a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento da diligência. 

Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 
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escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 141649 Nr: 11415-52.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM. BROKER 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITORIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 

PUBLICIDADE EIRELI-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBRÓSIO CINTRA - 

OAB:8.934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA S. JUNIOR - OAB:12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o resultado negativo das buscas realizadas via BACENJUD e/ou 

RENAJUD, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa 

de seu advogado, via DJE, para, no prazo de 15 dias, indicar bens a 

penhora, sob pena de extinção e/ou arquivamento. Destaco que, caso a 

providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar 

o pagamento da diligência. Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal 

de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra 

superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento 

de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 98119 Nr: 637-91.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, ADSS, ABDSS, ADSS, ANTONIA OLIVIA LISBOA QUADROS DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS BRASILIANO DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE CEOLIN 

- OAB:9602

 Ante o resultado negativo das buscas realizadas via BACENJUD e/ou 

RENAJUD, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa 

de seu advogado, via DJE, para, no prazo de 15 dias, indicar bens a 

penhora, sob pena de extinção e/ou arquivamento. Destaco que, caso a 

providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar 

o pagamento da diligência. Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal 

de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra 

superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento 

de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 145960 Nr: 1940-38.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON RICARDO BERNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLIANA NATANARI VIEIRA - 

OAB:14479, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar o advogado da parte autora, 

via DJE, de que foi incluída restrição no prontuário do veículo da parte 

Requerida, por meio do sistema RENAJUD, devendo, no prazo de 15 dias, 

indicar a localização do bem para realização da penhora ou requerer o 

que entender de direito, sob pena de extinção/arquivamento. Destaco que, 

para o cumprimento do mandado de penhora, a parte autora deverá 

efetuar o pagamento da diligência. Para tanto, deve-se acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 141735 Nr: 11457-04.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rotam do Brasil Agroquímica e Produtos Agrícolas Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROTERRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA - ME, LUCIANO DA CAS, MARCELO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO JULIANI AGUIRRA - 

OAB:250407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar o advogado da parte autora, 

via DJE, de que foi incluída restrição no prontuário do veículo da parte 

Requerida, por meio do sistema RENAJUD, devendo, no prazo de 15 dias, 

indicar a localização do bem para realização da penhora ou requerer o 

que entender de direito, sob pena de extinção/arquivamento. Destaco que, 

para o cumprimento do mandado de penhora, a parte autora deverá 

efetuar o pagamento da diligência. Para tanto, deve-se acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 15674 Nr: 2814-14.2002.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEIVA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, 

CLODOALDO DE OLIVEIRA, CLAUDINE DE OLIVEIRA, CREUZA 

FERNANDES DE OLIVEIRA, DEBURA MARIA FIORI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON VIRGÍLIO 

MEDEIROS - OAB:MT-4783-B, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - 

OAB:4929-B

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para que 

providencie o recolhimento das custas (preparo) da carta precatória para 

posterior encaminhamento ao juízo deprecado, via malote digital ou, para, 

querendo, retirar a carta precatória a fim de distribuir na Comarca 

deprecada. Intimo, ainda, para efetuar o pagamento da diligência do Oficial 

de Justiça, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 135495 Nr: 8237-95.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELETROMAR MÓVEIS ELETRODOMÉSTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANS NORTE COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA 

-EPP, MOISES LIMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILCENO CALEFFI - 

OAB:19.010, LILIANE ANDREA DO AMARAL - OAB:26.866, RAFAEL 

BARION DE PAULA - OAB:11063 MT, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:15884

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para que 

providencie o recolhimento das custas (preparo) da carta precatória para 

posterior encaminhamento ao juízo deprecado, via malote digital ou, para, 

querendo, retirar a carta precatória a fim de distribuir na Comarca 

deprecada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 125332 Nr: 2608-43.2015.811.0040
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO GUERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para que 

providencie o recolhimento das custas (preparo) da carta precatória para 

posterior encaminhamento ao juízo deprecado, via malote digital ou, para, 

querendo, retirar a carta precatória a fim de distribuir na Comarca 

deprecada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 88938 Nr: 514-30.2012.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITACIR SANTO PASQUALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:12473-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento. Destaco que, caso a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento da diligência. 

Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 10748 Nr: 2529-89.2000.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE DA COSTA NETO, NELSON SARAIVA DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASWEY S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, ISABEL JUNG - OAB:17.220, NELSON SARAIVA DOS 

SANTOS - OAB:7720-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386-B

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento. Destaco que, caso a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento da diligência. 

Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 117128 Nr: 8020-86.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FACHINELLO METALURGICA E PREMOLDADOS LTDA 

EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA GAVIOLI FACHINI - 

OAB:11032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:44.698

 Impulsiono os presentes autos para certificar que foi interposto recurso 

de apelação pela parte requerida, razão pela qual passo a providenciar a 

intimação da parte autora, via dje, para oferecer contrarrazões no prazo 

de quinze dias (art. 1010 § 1º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 37838 Nr: 734-04.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAGEL COMÉRCIO DE CEREAIS E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDECIR MARCIO ROCINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS MENDES 

DE MORAES - OAB:3540-A

 Ante o resultado negativo das buscas realizadas via BACENJUD e/ou 

RENAJUD, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa 

de seu advogado, via DJE, para, no prazo de 15 dias, indicar bens a 

penhora, sob pena de extinção e/ou arquivamento. Destaco que, caso a 

providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar 

o pagamento da diligência. Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal 

de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra 

superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento 

de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 125378 Nr: 2629-19.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRIGORIFICO NUTRIBRÁS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.C.A. COMÉRCIO DE CARNES LTDA, 

WELLINTON LOPES ADAMI, IORLEI ADAMI, GILMA LOPES ADAMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON VIRGÍLIO MEDEIROS - 

OAB:MT-4783-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento. Destaco que, caso a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento da diligência. 

Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 107931 Nr: 458-26.2014.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WOUTER DE GROOT - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO BENEDITO, RIVANIA 

MARIA PEDROSO RUAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11.973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B, SOLANGE DA COSTA SILVA - 

OAB:15.270

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte contraria, na 

pessoa de seu advogado, para, querendo, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões aos embargos de declaração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 113180 Nr: 4907-27.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS DA ROSA PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSITIVO INFORMÁTICA S/A, 

ELETROMAR-MÓVEIS ELETROD. LTDA (ELETROM MARTINELO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS DAMBROS - 

OAB:13.154/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252, ELLEN CRISTINA GONÇALVES PIRES - OAB:17603-A, 

JUSIANE REGINA BASSO - OAB:10319, MARINA CRISTINA TABILE - 

OAB:MT 16.857, NOELI ALBERTI - OAB:OAB/MT 4061

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte contraria, na 

pessoa de seu advogado, para, querendo, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões aos embargos de declaração.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 93959 Nr: 5599-94.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANE FRANCIO GARAFFA, GILVAN JOSÉ 

GARAFFA, IDALI MARIA FRANCIO, RAFAELE FRANCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21387B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521-MT, DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11945-B, KAMILL 

SANTANA CASTRO E SILVA - OAB:11887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10 937-MT, MILTON LAURO SCHMIDT - OAB:11.612/MS

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, do retorno dos autos da Superior Instância, para que requeiram o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 39503 Nr: 2361-43.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NÉVIO MANFIO, ANDREIA CRISTIANE HECK LAZARINI 

FAXO, TIANE VIZZOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEMI ALVES DE JESUS - 

OAB:4264, HAMILTON VIRGÍLIO MEDEIROS - OAB:MT-4783-B

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, via DJE, de que 

os autos foram desarquivados e se encontram nessa Secretaria a 

disposição para carga, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de retorno ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 94829 Nr: 6605-39.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. D. LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA 

-ME, RUBENS MICHEL HEINTZE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o mandado e/ou Carta Precatória devolvida com diligência negativa, 

impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento. Destaco que, caso a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento da diligência. 

Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 145384 Nr: 1641-61.2016.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIA VEDOVATO RAISER FALCÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAITON JOÃO RAISER FALCÃO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 142244 Nr: 11787-98.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANIA MARTINS, LUCIANO HAENISKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:20720, MAYRA LANDER REGASSO RESCHKE - OAB:22293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento. Destaco que, caso a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento da diligência. 

Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 91180 Nr: 2935-90.2012.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDACIRA MARIA MARI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento. Destaco que, caso a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento da diligência. 

Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 47199 Nr: 4130-52.2008.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO TOLEDO FILHO, LIVIAN ANDREANI TOLEDO, 

CATIA VALERIA ANDREANI, TASSIA ANDREANI TOLEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO TOLEDO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR SANTANA FRANCO - 
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OAB:4255/MT, LUCIANA DE BONA TSCHOPE - OAB:7394/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, via DJE, de que 

os autos foram desarquivados e se encontram nessa Secretaria a 

disposição para carga, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de retorno ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 121712 Nr: 390-42.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAYSER E SERAGUCI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU EDVINO SCHEFEEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX BRESCOVIT MACIEL - 

OAB:13827-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT

 Ante o mandado e/ou Carta Precatória devolvida com diligência negativa, 

impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento. Destaco que, caso a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento da diligência. 

Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 142811 Nr: 164-03.2016.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTES PAVELECINI LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODA NOVA TRANSPORTES E LOGÍSTICA 

LTDA - ME, ARMAZÉM CEREALISTA UNIÃO LTDA EPP, SANDRO LUIZ 

CANOVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS MENDES DE 

MORAES - OAB:3540-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO PIVA - OAB:9988/MT

 Impulsiono os presentes autos para certificar que foi interposto recurso 

de apelação pela parte requerida, razão pela qual passo a providenciar a 

intimação da parte autora, via dje, para oferecer contrarrazões no prazo 

de quinze dias (art. 1010 § 1º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 121833 Nr: 475-28.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSUÉ DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:4.867-A

 Impulsiono os presentes autos para certificar que foi interposto recurso 

de apelação pela parte requerida, razão pela qual passo a providenciar a 

intimação da parte autora, via dje, para oferecer contrarrazões no prazo 

de quinze dias (art. 1010 § 1º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 107366 Nr: 10364-74.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS CEZAR PINHEIRO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Impulsiono os presentes autos para certificar que foi interposto recurso 

de apelação pela parte requerida, razão pela qual passo a providenciar a 

intimação da parte autora, via dje, para oferecer contrarrazões no prazo 

de quinze dias (art. 1010 § 1º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 101401 Nr: 4270-13.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON DOS SANTOS FILHO, WELINTON 

BARBOSA VALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, na pessoa de 

seu advogado, via DJE, para fornecer o resumo/minuta da inicial, o qual é 

necessário para a viabilidade da citação/intimação por edital, no prazo de 

15 dias, para tanto, deverá encaminha-lo no e-mail sor.3vara@tjmt.jus.br

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 113844 Nr: 5444-23.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LESL, TMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

ALINE PARIZZI SOLETTI - OAB:15516-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o resultado negativo das buscas realizadas via BACENJUD e/ou 

RENAJUD, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa 

de seu advogado, via DJE, para, no prazo de 15 dias, indicar bens a 

penhora, sob pena de extinção e/ou arquivamento. Destaco que, caso a 

providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar 

o pagamento da diligência. Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal 

de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra 

superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento 

de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 87924 Nr: 7451-90.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIR DANIEL ALBERTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA INES GURSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o resultado negativo das buscas realizadas via BACENJUD e/ou 

RENAJUD, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa 

de seu advogado, via DJE, para, no prazo de 15 dias, indicar bens a 

penhora, sob pena de extinção e/ou arquivamento. Destaco que, caso a 

providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar 

o pagamento da diligência. Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal 

de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra 

superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento 

de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 47817 Nr: 4753-19.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA, JEAN CARLOS ROVARIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCLIDES DE CARLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284/A

 Ante o resultado negativo das buscas realizadas via BACENJUD e/ou 

RENAJUD, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa 

de seu advogado, via DJE, para, no prazo de 15 dias, indicar bens a 

penhora, sob pena de extinção e/ou arquivamento. Destaco que, caso a 

providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar 

o pagamento da diligência. Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal 

de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra 

superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento 

de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 38109 Nr: 991-29.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIVA CLAIR SCHULTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR PEDRO DAL BEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5.425-B, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 Ante o resultado negativo das buscas realizadas via BACENJUD e/ou 

RENAJUD, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa 

de seu advogado, via DJE, para, no prazo de 15 dias, indicar bens a 

penhora, sob pena de extinção e/ou arquivamento. Destaco que, caso a 

providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar 

o pagamento da diligência. Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal 

de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra 

superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento 

de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 57399 Nr: 1228-58.2010.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE BONFANTI, ITACIR BONFANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA JULIA FERREIRA BOFF - 

OAB:11894/MT, CARLOS ALBERTO KOCH - OAB:7299-B, THIAGO 

DOMINGUES SIQUEIRA - OAB:11004-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691-A, 

SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, do retorno dos autos da Superior Instância, para que requeiram o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 59664 Nr: 2962-44.2010.811.0040

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAIAS CORREIA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, via DJE, de que 

os autos foram desarquivados e se encontram nessa Secretaria a 

disposição para carga, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de retorno ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 160837 Nr: 9609-45.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEI PAULO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, GLAUDEMIR LUIZ 

DENTE, GLAUDEMIR LUIZ DENTE VEICULOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS DAMBROS - 

OAB:13.154/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO FERRAZ DÁVILA - 

OAB:11566-MS, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 Ante o mandado e/ou Carta Precatória devolvida com diligência negativa, 

impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento. Destaco que, caso a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento da diligência. 

Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 82058 Nr: 924-25.2011.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO PERES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALLA VALLE & DALLA VALLE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGDA MIRIAN SCHMIDT - 

OAB:13070/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 144306 Nr: 1013-72.2016.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA MARIA ALTHAUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORANTIM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA N B SAVOLDI - 

OAB:9216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUSA 

FILHO - OAB:15.687-A/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A

 Impulsiono os presentes autos para certificar que foi interposto recurso 

de apelação pela parte requerida, razão pela qual passo a providenciar a 

intimação da parte autora, via dje, para oferecer contrarrazões no prazo 

de quinze dias (art. 1010 § 1º).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 140306 Nr: 10745-14.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAN JÚNIOR FONTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, AGROTERRA 
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COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO PACHECO DOS SANTOS - 

OAB:17601/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, do retorno dos autos da Superior Instância, para que requeiram o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 122243 Nr: 755-96.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILO POZZOBON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - 

OAB:23.412, LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - OAB:19139, NILSON 

JACOB FERREIRA - OAB:9845, RODRIGO FELIX CABRAL - OAB:15576

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BENETTI TIMM - 

OAB:170.628A, RAFAEL BICCA - OAB:44.096

 Impulsiono os presentes autos para certificar que foi interposto recurso 

de apelação pela parte requerida, razão pela qual passo a providenciar a 

intimação da parte autora, via dje, para oferecer contrarrazões no prazo 

de quinze dias (art. 1010 § 1º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 42968 Nr: 5783-26.2007.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA HELENA DO AMARAL RIBEIRO, MARIA 

VALERIA DO AMARAL RIBEIRO, ANA PATRÍCIA ALMEIDA RIBEIRO, 

LAURA LUCIA DO AMARAL RIBEIRO, LUIZ HENRIQUE DA SILVA BERG, 

MARTA HELENA DO AMARAL RIBEIRO ou MARTHA ELIANA DO AMARAL 

RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO AMARAL RIBEIRO 

-ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 59879 Nr: 3177-20.2010.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELTON LUIZ SIMON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o mandado e/ou Carta Precatória devolvida com diligência negativa, 

impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento. Destaco que, caso a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento da diligência. 

Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 95005 Nr: 6797-69.2012.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON CANDIDO NERIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY FRANCISCO LINS 

FARIA - OAB:13.126-B/MT

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte contraria, na 

pessoa de seu advogado, para, querendo, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões aos embargos de declaração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 80642 Nr: 5934-84.2010.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINACIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANDRO MARCOS NARCISO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:10.990/11340MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, do retorno dos autos da Superior Instância, para que requeiram o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 139588 Nr: 10448-07.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BI&P COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEAGRO AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ RICARDO PASSOS DE 

SOUSA - OAB:SP/165.202-A, RALPH MELLES STICCA - OAB:236471

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para que 

providencie o recolhimento das custas (preparo) da carta precatória para 

posterior encaminhamento ao juízo deprecado, via malote digital ou, para, 

querendo, retirar a carta precatória a fim de distribuir na Comarca 

deprecada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 101183 Nr: 4021-62.2013.811.0040

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÓVIS ALVES PEREIRA, JOSELITA ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO ANTONIO CICHOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LELIS - OAB:29.244-MG, 

KARINA ROMÃO CALVO - OAB:19.370 - MT, SERGIO MAURO CAD - 

OAB:71.567-MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para, querendo, no prazo legal, apresentar impugnação a 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 142242 Nr: 11784-46.2015.811.0040

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CACILDO VAZ SOUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, JOÃO CARNEIRO BARROS NETO - OAB:15216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento. Destaco que, caso a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento da diligência. 

Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 106394 Nr: 9461-39.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEREIA DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS 

LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, JOÃO CARNEIRO BARROS NETO - OAB:15216/MT, 

ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 Ante o resultado negativo das buscas realizadas via BACENJUD e/ou 

RENAJUD, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa 

de seu advogado, via DJE, para, no prazo de 15 dias, indicar bens a 

penhora, sob pena de extinção e/ou arquivamento. Destaco que, caso a 

providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar 

o pagamento da diligência. Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal 

de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra 

superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento 

de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 104051 Nr: 7110-93.2013.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALETEIA DAFINE RODRIGUES ZIBETTI & CIA LTDA - 

EPP, CIDCLEY ZIBETTI, MARCELO ZIBETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193/MT

 Impulsiono os presentes autos para certificar que foi interposto recurso 

de apelação pela parte autora, razão pela qual passo a providenciar a 

intimação da parte requerida, via dje, para oferecer contrarrazões no 

prazo de quinze dias (art. 1010 § 1º).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 139748 Nr: 10532-08.2015.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEAGRO ARMAZÉNS GERAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BI&P COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO JORGE LIMA - 

OAB:85028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RICARDO PASSOS DE 

SOUZA - OAB:165.202-A, RALPH MELLES STICCA - OAB:236471

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, do retorno dos autos da Superior Instância, para que requeiram o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 131493 Nr: 6132-48.2015.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCDMPCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12411-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386-B, ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ - OAB:17201-MT

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte contraria, na 

pessoa de seu advogado, para, querendo, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões aos embargos de declaração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55843 Nr: 6149-94.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTANA & SANTI LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MECANICA DIESEL PARANÁ LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IASNAIA POLLYANA GUSMÃO 

SAMPAIO - OAB:7601/MT, LUCIANA DE BONA TSCHOPE - OAB:7394/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento. Destaco que, caso a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento da diligência. 

Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 58396 Nr: 1838-26.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAURI LUIZ DEFACCI, LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPK COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHESTER RICARDO AGOSTINI 

- OAB:12699/MT

 Ante o resultado negativo das buscas realizadas via BACENJUD e/ou 

RENAJUD, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa 

de seu advogado, via DJE, para, no prazo de 15 dias, indicar bens a 

penhora, sob pena de extinção e/ou arquivamento. Destaco que, caso a 

providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar 

o pagamento da diligência. Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal 

de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra 

superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento 

de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 131734 Nr: 6243-32.2015.811.0040

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA ESPERDIÃO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE DE MELO BAISE BARTH 

- OAB:11.277-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o mandado e/ou Carta Precatória devolvida com diligência negativa, 

impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 99962 Nr: 2662-77.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITO 

FINANCEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUZENIR SOUZA VALE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar o advogado da parte autora, 

via DJE, de que foi incluída restrição no prontuário do veículo da parte 

Requerida, por meio do sistema RENAJUD, devendo, no prazo de 15 dias, 

indicar a localização do bem para realização da penhora ou requerer o 

que entender de direito, sob pena de extinção/arquivamento. Destaco que, 

para o cumprimento do mandado de penhora, a parte autora deverá 

efetuar o pagamento da diligência. Para tanto, deve-se acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 44465 Nr: 1038-66.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRICOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO LEANDRO SCHEVINSKI, GIOVANA 

SPENASSATTO SCHEVINSKI, SAGEL - SORRISO ARMAZÉNS GERAIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 VISTOS.

1. Entre um ato e outro, e após regular trâmite processual, as partes 

apresentaram petição conjunta de acordo, formalizado na esfera 

extrajudicial, pugnando por sua homologação judicial na forma do art. 487 

do NCPC.

2. Pois bem. A causa versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, os 

quais admitem transação. Ademais, verifica-se que o acordo em comento 

foi l ivremente pactuado, contendo as assinaturas das 

partes/procuradores, não havendo qualquer indicativo de vícios no 

consentimento. Assim, a homologação da avença é medida que se impõe.

3. Ante ao exposto, na forma requerida pelas partes, HOMOLOGO, POR 

SENTENÇA, para que surta seus jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO 

a que chegaram os demandantes, e, em consequência julgo o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo 

Código de Processo Civil.

4. Custas e honorários na forma do art. 90, § 2º, do NCPC.

5. Quanto à averbação da penhora às margens da matrícula do bem 

imóvel, consigno tratar-se de atribuição da parte interessada, nos termos 

do art. 844 do NCPC.

6. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

7. Oportunamente, ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 44105 Nr: 953-80.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRICOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO LEANDRO SCHEVINSKI, GIOVANA 

SPENASSATTO SCHEVINSKI, SAGEL - SORRISO ARMAZÉNS GERAIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 VISTOS.

1. Entre um ato e outro, e após regular trâmite processual, as partes 

apresentaram petição conjunta de acordo, formalizado na esfera 

extrajudicial, pugnando por sua homologação judicial na forma do art. 487 

do NCPC.

2. Pois bem. A causa versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, os 

quais admitem transação. Ademais, verifica-se que o acordo em comento 

foi l ivremente pactuado, contendo as assinaturas das 

partes/procuradores, não havendo qualquer indicativo de vícios no 

consentimento. Assim, a homologação da avença é medida que se impõe.

3. Ante ao exposto, na forma requerida pelas partes, HOMOLOGO, POR 

SENTENÇA, para que surta seus jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO 

a que chegaram os demandantes, e, em consequência julgo o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo 

Código de Processo Civil.

4. Custas e honorários na forma do art. 90, § 2º, do NCPC.

5. Quanto à averbação da penhora às margens da matrícula do bem 

imóvel, consigno tratar-se de atribuição da parte interessada, nos termos 

do art. 844 do NCPC.

6. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

7. Oportunamente, ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 115024 Nr: 6372-71.2014.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO MATTIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROFEL - AGRO COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT, MÁRIO EDUARDO HOFF DA SILVA - OAB:6179-A

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida nos 

presentes Embargos à Execução, resolvendo o mérito dapresente 

demanda e extinguindo o feito, tudo na forma do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Condeno o embargante ao pagamento das 

custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, os 

últimos arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos 

termos do artigo 85, §2º, do CPC.JUNTE-SE cópia desta sentença na ação 

executiva.Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe. Havendo recurso 

de apelação, proceda na forma do art. 1.010, §§ 1º e 3º do 

NCPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 26127 Nr: 676-69.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFEL - AGRO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALETE MATTIA, SERGIO MATTIA, DULCINÉIA 

MATTIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT, MÁRIO EDUARDO HOFF DA SILVA - OAB:6179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 VISTOS.

Diante da sentença proferida nos autos apensos (Código 115024), 

INTIME-SE o exequente para requerer o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 147198 Nr: 2604-69.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INCOMAR BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WW DABLIOS EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS 

GINÁSTICA E FERRAMENTAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTUNES DE JESUS - 

OAB:13881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido para restrição veicular de bens da parte executada 

junto ao Sistema RENAJUD. Em caso positivo, intime-se a parte exequente 

para que, no prazo de 15 dias, indique a localização do bem, a fim de 

possibilitar a conclusão da penhora.

2. Com a indicação da localização do bem, expeça-se mandado/precatória 

para penhora e avaliação, lavrando-se o respectivo auto ou termo. Ato 

contínuo, caso não tenha advogado constituído nos autos, proceda sua 

intimação pessoal quanto à efetivação do ato constritivo (art. 841, §§ 1º e 

2º, NCPC).

3. Determino, ainda, a inclusão do nome da parte executada junto aos 

cadastros de inadimplentes, na forma do artigo 782, §3º, do NCPC. 

Providencie a Sra. Gestora Judiciária o necessário, via sistema 

SerasaJud.

4. Após, renove-se intimação da parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de remessa 

dos autos ao arquivo.

 5. Silente a parte exequente, remetam-se os autos ao arquivo provisório.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 87675 Nr: 7192-95.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSO JOSE TIRLONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDY WILSON PICCINI - 

OAB:4950/MT

 Certifico que deixo de cumprir a determinação retro, vez que o presente 

feito se trata de execução de título judicial, o qual não se enquadra na 

hipótese legal do art. 517, do CPC (decisão judicial transitada em julgado). 

Diante disso, impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para dar prosseguimento ao 

feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena 

de extinção/arquivamento. Destaco que, caso a providência requerida 

exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento da 

diligência. Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 127699 Nr: 4027-98.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO MAIS VEÍCULOS MULTIMARCAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE JOSE BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LEANDRO RENZ - 

OAB:11307-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.) DEFIRO o pedido para restrição veicular de bens da parte executada 

junto ao Sistema RENAJUD. Em caso positivo, intime-se a parte exequente 

para que, no prazo de 15 dias, indique a localização do bem, a fim de 

possibilitar a conclusão da penhora.

2.) Com a indicação da localização do bem, expeça-se 

mandado/precatória para penhora e avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto ou termo. Ato contínuo, caso não tenha advogado constituído nos 

autos, proceda sua intimação pessoal quanto à efetivação do ato 

constritivo (art. 841, §§ 1º e 2º, NCPC).

 3.) CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 110106 Nr: 2365-36.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROSOJA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COODETEC - Cooperativa Central de Pesquisa 

Agrícola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT, SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - OAB:14595-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA ULIANA ORLANDO - 

OAB:35818/PR

 JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para 

o fim de confirmar a liminar de fls. 47 e DECLARAR a inexistência dos 

débitos imputados na inicial, relacionados às notas fiscais de fls. 29, 30 e 

31, no valor total de R$ 192.635,50 (cento e noventa e dois mil, cento e 

trinta e cinco reais e cinquenta centavos).Na forma do art. 86 do CPC, 

CONDENO as partes, de forma proporcional, ao pagamento das custas 

judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, os últimos 

arbitrados em 15% do valor da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do 

Código de Processo Civil, na proporção de 80% a cargo da requerida e 

20% a cargo da autora.2) Em relação à reconvenção:JULGO EXTINTO O 

FEITO, sem exame de mérito, com fulcro nos artigos 485, inciso IV, do 

Código de Processo Civil. CONDENO a requerida ora reconvinte ao 

pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, estes 

fixados em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do 

CPCApós o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.Havendo recurso de apelação, 

proceda na forma do art. 1.010 do NCPC, para posterior remessa à 

instância superior.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 48539 Nr: 5511-95.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO SORRISÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA DA COSTA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:6129-B/7142-B, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - 

OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS DOUGLAS MIRANDA 

- OAB:10514/MS

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o recolhimento da guia 

para emissão da certidão de protesto, a ser emitida no site do Tribunal de 

Justiça www.tjmt.jus.br, e apresenta-la junto a esta Secretaria para 

retirada da certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 37928 Nr: 822-42.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIECDCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903, MARCELA DE SOUZA GARCIA - OAB:11.016-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o recolhimento da guia 

para emissão da certidão de protesto, a ser emitida no site do Tribunal de 

Justiça www.tjmt.jus.br, e apresenta-la junto a esta Secretaria para 

retirada da certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 17667 Nr: 1813-57.2003.811.0040
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS FELIPE LAMMEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROFÉRTIL CENTRO OESTE PRODUTOS PARA 

AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO TIMÓTEO DE LIMA - 

OAB:154.977/SP, ROBERTA LEITE FERNANDES DE MELLO - 

OAB:7925-A/MT

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o recolhimento da guia 

para emissão da certidão de protesto, a ser emitida no site do Tribunal de 

Justiça www.tjmt.jus.br, e apresenta-la junto a esta Secretaria para 

retirada da certidão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 106428 Nr: 9491-74.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON SCHIEFELBEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIDA SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013-A/MT, JULIANE HELENA PILLA JULIÃO - 

OAB:345803-SP, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - OAB:8196

 Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na 

petição inicial para CONDENAR a requerida ao pagamento do prêmio 

relativo à perda total do veículo segurado, no valor de R$ 65.971,00 

(sessenta e cinco mil e novecentos e setenta e um reais), correspondente 

ao valor do veículo sinistrado (R$ 86.971,00) menos o valor da venda dos 

salvados (R$ 21.000,00), bem como aos danos causados a terceiro no 

valor de R$ 19.400,00 (dezenove mil e quatrocentos reais), tudo 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e 

correção monetária a partir do acidente (27/07/2013).Por conseguinte, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma 

do art. 487, I do atual Código de Processo Civil. CONDENO a requerida ao 

pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, estes 

fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º 

do CPC.Após o trânsito em julgado, nada mais sendo requerido, 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe.Havendo recurso, 

intime-se a parte contrária para apresentação de suas contrarrazões e, 

na sequência, remetam-se os autos à instância superior, na forma do art. 

1.010, § 3º, do NCPC, Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 88038 Nr: 7573-06.2011.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TONETUR - TURISMO E TRANSPORTES 

LTDA-ME., DORIVAL BENEDITO THEODORO, NOBRE SEGURADORA DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B, MARIA 

EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - OAB:23.748, ZILTON MARIANO DE 

ALMEIDA - OAB:6.934-B

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

contidos na PEÇA inicial para CONDENAR os requeridos TONETUR - 

TURISMO E TRANSPORTE LTDA e DORIVAL BENEDITO THEODORO, bem 

como a denunciada NOBRE SEGURADORA DO BRASIL, solidariamente, ao 

pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 485,29 

(quatrocentos e oitenta e cinco reais e vinte e nove centavos), acrescidos 

de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 CC c/c art. 

161, § 1º, CTN) e correção monetária a partir do desembolso (04/03/2010), 

bem como danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 

CC c/c art. 161, § 1º, CTN), e correção monetária pelo índice INPC, a partir 

desta data (Súmula 362, STJ), a última até o limite da apólice do seguro 

contratado, descontados do valor apurado os valores eventualmente 

recebidos a título de indenização do seguro DPVAT, o que será apurado 

de liquidação de sentença, Por conseguinte, JULGO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I do atual Código de 

Processo Civil.Em atenção ao disposto no artigo 86, parágrafo único, do 

CPC, CONDENO os requeridos e a denunciada, solidariamente, ao 

pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, estes 

fixados no valor correspondente a 15% sobre o valor da causa, nos 

termos do artigo 85, §2º, do CPC.Após o trânsito em julgado, devidamente 

CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe.Lado 

outro, havendo recurso de apelação, intime-se a parte contrária para 

apresentação de contrarrazões, com posterior remessa à instância 

superior, na forma do artigo 1.010, § 3º, do NCPC.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 146700 Nr: 2339-67.2016.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A

 P A R T E ( S )  R E Q U E R I D A ( S ) :  T R R  R I O  B O N I T O , 

TRANSP.REVEND.RETALHISTA DE PETRÓLEO LTDA., BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA R PETRAROLI - 

OAB:OAB/SP 130.291, VICTOR JOSE PETRAROLI NETO - 

OAB:31464/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - OAB:11660, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte exequente 

para se manifestar acerca do pagamento retro, no prazo de 15 dias. 

Anoto que a inércia poderá ser entendida como concordância tácita 

acerca do adimplemento da obrigação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 122397 Nr: 856-36.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁUREA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE KZIZANOSKI - 

OAB:OAB/MT 20663, VICTOR VIDOTTI - OAB:11439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:4.867-A

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte exequente 

para se manifestar acerca do pagamento retro, no prazo de 15 dias. 

Anoto que a inércia poderá ser entendida como concordância tácita 

acerca do adimplemento da obrigação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 114121 Nr: 5638-23.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A, SERASA EXPERIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT, 

VINICIUS MENEGOL - OAB:RS0090661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, RONALDO CELANI HIPÓLITO DO 

CARMO - OAB:195889/SP

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte exequente 

para se manifestar acerca do pagamento retro, no prazo de 15 dias. 

Anoto que a inércia poderá ser entendida como concordância tácita 

acerca do adimplemento da obrigação.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 83939 Nr: 3072-09.2011.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURI IVO WEBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR DE ROSSI, JUVENIA GOMES 

MARQUESAN DE ROSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE DE MELO BAISE BARTH 

- OAB:11.277-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita à parte autora, 

conforme fls. 30, torno sem efeitos a decisão de fls. 108 e determino o 

arquivamento do feito, com as baixas de praxe.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 122134 Nr: 651-07.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR HAHN, TRILHA TRANSPORTES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIM TRANSPORTES LTDA, MAPFRE 

SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉSLEN PARRON MENDES - 

OAB:17909/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AZEVEDO 

ANTUNES - OAB:8843-MT, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15.013-A/MT

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, na pessoa de 

seus respectivos advogados, via DJE, para manifestarem-se nos autos 

acerca do retorno das cartas precatórias, devendo requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias. Destaco que, caso a providência 

requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento 

da diligência. Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 60510 Nr: 3807-76.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILP, DMDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a resposta do INFOJUD, 

indicando bens à penhora, sob pena de extinção/arquivamento, no prazo 

de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 115316 Nr: 6599-61.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO MOLAS VAES, MARIA APARECIDA BATISTA DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMAR HANEL, NOEL CARDOSO DE 

OLIVEIRA, ZIBETTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO 

- OAB:MT 17.232

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICSON CÉSAR GOMES - 

OAB:OAB/MT 8301-B, JORGE LEANDRO RENZ - OAB:11307-A

 Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

contidos na petição inicial para CONDENAR, solidariamente, os requeridos 

WALDEMAR HANEL, NOEL CARDOSO DE OLIVEIRA e ZIBETTI INDÚSTRIA 

E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA, ao pagamento de R$ 350,00 (trezentos 

e cinquenta reais) a título de danos materiais, acrescidos de juros legais 

de 1% (um por cento) ao mês a partir da ocorrência do evento danoso 

(16/09/2013), conforme Súmula 54 do STJ, e correção monetária pelo INPC 

a partir do efetivo desembolso (fls. 75), nos moldes da Súmula 43 do STJ, 

bem como R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais e R$ 

10.000,00 (dez mil reais) a título de danos estéticos, ambos acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 CC c/c art. 161, 

§ 1º, CTN), e correção monetária pelo índice INPC, a partir desta data 

(Súmula 362, STJ), descontados do valor apurado, os valores 

eventualmente recebidos a título de indenização do seguro DPVAT 

(Súmula 246, STJ), o que será apurado de liquidação de sentença.Por 

conseguinte, JULGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na 

forma do art. 487, I do atual Código de Processo Civil.Em atenção ao 

disposto no artigo 86 do CPC, CONDENO as partes ao pagamento das 

custas, despesas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre 

o valor da condenação, na proporção de 50% a cargo dos requeridos e 

50% a cargo do autor, ficando, contudo, suspensa a cobrança em relação 

ao requerente, diante do deferimento dos benefícios da AJG às fls. 

163.Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, nada mais 

sendo requerido, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de 

praxe.Havendo recurso de apelação, intime-se a parte adversa para 

apresentação de contrarrazões, com posterior remessa à instância 

superior, na forma do artigo 1.010, § 3º, do NCPC.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 107290 Nr: 10283-28.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA LIMA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA, 

APASI-ASSOC.CONCESSIONARIA DA EXPLORAÇÃO DA ROD.MT242/491 

COM EXT.83,8 KM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - OAB:14068-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT, MÁRIO EDUARDO HOFF DA SILVA - OAB:6179-A, 

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - OAB:14595-B

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte contraria, na 

pessoa de seu advogado, para, querendo, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões aos embargos de declaração apresentados pelo causídico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 187667 Nr: 2725-29.2018.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNICRED - COOPERATIVA ECON.CRED.MUTUO DOS 

MÉDICOS PROF.SAUDE DE MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA FÉ INSUMOS AGRÍCOLA LTDA, SILVIO 

FERREIRA DE ALBUQUERQUE JÚNIOR, DIOGO RICARDO BAVARESCO, 

JOSÉ FLÁVIO, GISELE PAULA CELLA BAVARESCO, ALICE MARIA 

BINSFELD, MAURO SERGIO DE OLIVEIRA MARTINS, DILCK CHRISTINA 

BINDE MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:9247/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a diligência negativa, impulsiono os presentes autos com o fim de 

intimar a parte autora para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de devolução da 

deprecata caso não haja manifestação no prazo de 30 dias. Destaco, 

ainda, que caso a providência requerida exija diligência de Oficial de 

Justiça, deverá efetuar o pagamento da diligência. Para tanto, deve-se, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 182753 Nr: 10722-97.2017.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSLOCK TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICDHOSKI - OAB:18.603B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a diligência negativa, impulsiono os presentes autos com o fim de 

intimar a parte autora para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de devolução da 

deprecata caso não haja manifestação no prazo de 30 dias. Destaco, 

ainda, que caso a providência requerida exija diligência de Oficial de 

Justiça, deverá efetuar o pagamento da diligência. Para tanto, deve-se, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 122374 Nr: 842-52.2015.811.0040

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OFICINA MECÂNICA ROTA DO SOL LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVAN SILVA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS MENEGOL - 

OAB:RS0090661

 Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA 

por OFICINA MECÂNCIA ROTA DO SOL LTDA em desfavor de GILVAN 

SILVA DA CRUZ, ambos devidamente qualificados nos autos.CONDENO o 

impugnado ao pagamento das custas e despesas processuais, deixando 

de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios, por serem 

incabíveis no caso de incidente processual (RSTJ 26/425; RT 478/196, 

492/178, 501/142, 599/92).TRANSLADE-SE cópia para os autos principais 

e, após, decorrido o prazo recursal, AO ARQUIVO.Transitada em julgado 

esta sentença, arquive-se.Havendo recurso, intime-se a parte contrária 

para apresentação de suas contrarrazões e, na sequência, remetam-se 

os autos à instância superior, na forma do art. 1.010, § 3º, do 

NCPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 113331 Nr: 5029-40.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILVAN SILVA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OFICINA MECÂNICA ROTA DO SOL LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469/A, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT, SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - OAB:14595-B

 Ante ao exposto, JULGO EXTINTO O FEITO, sem exame do mérito, com 

fundamento nos artigos 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas, despesas e 

honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.Transitada em julgado 

esta sentença, arquive-se.Havendo recurso, intime-se a parte contrária 

para apresentação de suas contrarrazões e, na sequência, remetam-se 

os autos à instância superior, na forma do art. 1.010, § 3º, do 

NCPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 99661 Nr: 2312-89.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO RICARDO EVANGELISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO DA SILVA EHRET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:11072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para apresentar o demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, na forma do art. 524 e seguintes do CPC, no prazo 

de 15 dias, sob pena de arquivamento e/ou extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55936 Nr: 34-23.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMKOW E GRAMKOW LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUARACI DOS SANTOS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para apresentar o demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, na forma do art. 524 e seguintes do CPC, no prazo 

de 15 dias, sob pena de arquivamento e/ou extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 53679 Nr: 3924-04.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMKOW E GRAMKOW LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS VICENTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para apresentar o demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, na forma do art. 524 e seguintes do CPC, no prazo 

de 15 dias, sob pena de arquivamento e/ou extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 61008 Nr: 4301-38.2010.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO BENITES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MARCHIORI, ANGELINO DOMINGOS DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZA NETZ DO AMARAL - 

OAB:10.566, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANDARC DA ROSA 

DANTAS - OAB:8.140-b

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

contidos na peça inicial para CONDENAR os requeridos Luiz Marchiori e 

Angelino Domingos de Almeida ao pagamento de indenização por danos 

morais no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 CC c/c art. 161, § 1º, 

CTN), e correção monetária pelo índice INPC, a partir desta data (Súmula 

362, STJ). Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I do atual Código de 

Processo Civil.Nos termos do artigo 86, do CPC, CONDENO as partes ao 

pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários 

advocatícios, os últimos arbitrados no valor de R$16.000,00 (dezesseis mil 

reais), na forma do artigo 82, § 8º, do Código de Processo Civil, na 

proporção de 50% a cargo da parte requerida e 50% a cargo da parte 

autora, ficando suspensa a cobrança em relação ao requerente, diante 
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dos benefícios da AJG deferidos às fls. 153.Após o trânsito em julgado, 

devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas 

de praxe.Lado outro, havendo recurso de apelação, intime-se a parte 

contrária para apresentação de contrarrazões, com posterior remessa à 

instância superior, na forma do artigo 1.010, § 3º, do NCPC.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 60644 Nr: 3941-06.2010.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHENEFFER APARECIDA DE SOUZA BENITES, ANA 

LUCIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MARQUIORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALENTE FUGA PIRES 

- OAB:7679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANDARC DA ROSA 

DANTAS - OAB:8.140-b

 Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos 

na petição inicial para CONDENAR o requerido ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 

CC c/c art. 161, § 1º, CTN), e correção monetária pelo índice INPC, a partir 

desta data (Súmula 362 do STJ), bem como para CONDENAR o requerido 

ao pagamento de pensão no valor de R$ 979,33 (novecentos e setenta e 

nove reais e trinta e três centavos) mensais, incluindo o 13º salário, a 

contar da data do óbito (21/10/2007) até que a autora complete 25 (vinte e 

cinco) anos de idade, acrescida de correção monetária e juros legais a 

contar dos respectivos vencimentos, devendo o requerido proceder 

constituição de capital para garantir o adimplemento da pensão a que foi 

condenado, nos termos da súmula 313 do STJ.Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 

487, I do atual Código de Processo Civil.Nos termos do artigo 86, parágrafo 

único, do CPC, CONDENO, ainda, o requerido ao pagamento das custas 

judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, os últimos 

arbitrados no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), na forma do 

artigo 82, § 8º, do Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, 

devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas 

de praxe.Lado outro, havendo recurso de apelação, intime-se a parte 

contrária para apresentação de contrarrazões, com posterior remessa à 

instância superior, na forma do artigo 1.010, § 3º, do NCPC.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 107075 Nr: 10082-36.2013.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBM, MSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AB-

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDERLEY PEDRO DE 

ANDRADE - OAB:3936, WANDRÉ PINHEIRO DE ANDRADE - 

OAB:17.133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de INVENTÁRIO promovido por EVELIN BAMPI MIGUEZ, 

representada por MARIA SALETE BAMPI em face dos bens deixados por 

ALESSANDRA BAMPI, todos qualificados nos autos.

 Devidamente intimada e advertida para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito por DJE (fls. 60/64), a parte inventariante 

permaneceu inerte/omissa, demonstrando desinteresse pelo deslinde da 

demanda. Ademais, às fls. 66, verifica-se que a parte inventariante mudou 

de endereço sem comunicar o Juízo.

 Pois bem.

Compulsando estes autos, verifico o total desinteresse da parte 

inventariante pelo deslinde da demanda, uma vez que foi intimada a dar 

regular andamento ao feito, porém permaneceu inerte, mesmo tendo sido 

expressamente advertida quanto à possibilidade de extinção do feito pelo 

abandono.

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do NCPC, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em face do abandono da 

causa pela inventariante. Condeno a inventariante ao pagamento das 

custas e despesas processuais, na forma da lei processual vigente.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 81948 Nr: 808-19.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PC AGRÍCOLA ARAPONGAS - PRODUTORA E 

COMERCIAL AGRÍCOLA ARAPONGAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMEIS & DEMEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:11072/MT

 VISTOS.

1- Considerando o transcurso de longo tempo desde a avaliação de fls. 

162/163, DETERMINO nova avaliação do bem imóvel penhorado, por meio 

de oficial de justiça, nos termos do artigo 873, II, do CPC.

 2- Com a nova avaliação, INTIMEM-SE as partes para manifestação, em 10 

(dez) dias.

3- Após, conclusos para os fins do disposto nos artigos 872 e 873, do 

CPC.

 4- No mais, diante da manifestação de fls. 206/207, INTIME-SE a empresa 

locatária do imóvel penhorado, na pessoa dos advogados de fls. 207 para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar documentalmente o recebimento 

do valor de R$333.000,00 (trezentos e trinta e três mil reais), na data de 

15/04/2011, bem como para informar se houve prorrogação do contrato 

após 15/04/2014, comprovando os demais pagamentos, se for o caso, 

tudo sob pena de configuração de crime de desobediência.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 83251 Nr: 2249-35.2011.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEMEIS & DEMEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PC AGRÍCOLA ARAPONGAS - PRODUTORA E 

COMERCIAL AGRÍCOLA ARAPONGAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A

 VISTOS.

Trata-se de Embargos à Execução, pelos fatos e fundamentos narrados 

na inicial.

Devidamente intimada, a embargada/exequente apresentou impugnação e 

documentos.

Em decisão de fls. 521/522 foi indeferido o pedido de antecipação de 

tutela, bem como determinada a intimação das partes para especificação 

de provas.

A embargada manifestou às fls. 527/530 pugnando pela produção de 

provas testemunhal, depoimento pessoal, documental, além de prova 

emprestada e perícia contábil.

A parte embargante apresentou réplica às fls. 531/543, pugnando pela 

produção de depoimento pessoal, prova testemunhal, perícia contábil, 

exibição de documentos, expedição de ofícios e juntada de documentos 

de fls. 544/579.

A embargada manifestou acerca dos documentos juntados pelo 

embargante às fls. 581/595.

É o relatório. Passo a sanear o feito.

Não havendo alegações de preliminares ou outras questões a serem 

apreciadas ou, ainda, irregularidades a serem expurgadas, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO.

Fixo como pontos controvertidos: os alegados pagamentos realizados pela 

embargante e se houve má-fé na alegada cobrança em duplicidade (artigo 

940, CC).

A DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA se mantém na FORMA ORDINÁRIA 
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do art. 373, incisos I e II, do NCPC.

Considerando que a produção de provas testemunhal e depoimento 

pessoal se mostra desnecessária e impertinente para o deslinde do ponto 

controvertido da presente demanda, e que a prova pericial contábil 

produzida nos autos de Código nº 85467 será aproveitada neste feito, 

INDEFIRO os pedidos de produção de outras provas pleiteada pelas 

partes.

Deste modo, INTIMEM-SE as partes para apresentação de alegações 

finais, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, façam-me os autos conclusos para sentença.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 90215 Nr: 1845-47.2012.811.0040

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRODUTORA E COMERCIAL AGRÍCOLA ARAPONGAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO DEMEIS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETÍCIA NISHIMOTO BRAGA - 

OAB:11072/MT

 VISTOS.

Diante da certidão de trânsito em julgado de fls. 167, ARQUIVEM-SE os 

autos, com as baixas de praxe.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 85467 Nr: 4808-62.2011.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO DEMEIS - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRODUTORA E COMERCIAL AGRÍCOLA 

ARAPONGAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:6298-A, MARCOS LEVI 

BERVIG - OAB:6312-A

 VISTOS.

Diante da manifestação de fls. 846/851 e 880/883, e não havendo 

necessidade de designação de audiência, INTIME-SE o Sr. Perito Judicial 

para os fins do disposto no §2º, do artigo 477, do CPC.

Com a apresentação de esclarecimento pelo perito, INTIMEM-SE as partes 

para manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 84062 Nr: 3224-57.2011.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINACIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIVANILDO SANTANA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:10.990/11340MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar promovida 

por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de SIVANILDO 

SANTANA DOS SANTOS, todos qualificados nos autos.

 Devidamente intimada e advertida para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, tanto por DJE (fls. 86/87), quanto pessoalmente 

(fls. 94/95 – carta AR), a parte autora permaneceu inerte/omissa, 

demonstrando desinteresse pelo deslinde da demanda.

Pois bem.

Compulsando estes autos, verifico o total desinteresse da parte autora 

pelo deslinde da demanda, uma vez que foi intimada a dar regular 

andamento ao feito, porém permaneceu inerte, mesmo tendo sido 

expressamente advertida quanto à possibilidade de extinção do feito pelo 

abandono.

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do NCPC, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em face do abandono da 

causa pela parte autora. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas judiciais e despesas processuais, na forma da lei processual 

vigente.

PROCEDA-SE a baixa do gravame via RENAJUD, se houver.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 56744 Nr: 608-46.2010.811.0040

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO RODRIGUES DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão convertida em Depósito 

promovida por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de 

MARIO RODRIGUES DE PAULA, todos qualificados nos autos.

 Devidamente intimada e advertida para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, tanto por DJE (fls. 178/180), quanto 

pessoalmente (fls. 182/183 – carta AR), a parte autora permaneceu 

inerte/omissa, demonstrando desinteresse pelo deslinde da demanda.

Pois bem.

Compulsando estes autos, verifico o total desinteresse da parte autora 

pelo deslinde da demanda, uma vez que foi intimada a dar regular 

andamento ao feito, porém permaneceu inerte, mesmo tendo sido 

expressamente advertida quanto à possibilidade de extinção do feito pelo 

abandono.

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do NCPC, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em face do abandono da 

causa pela parte autora. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas judiciais e despesas processuais, na forma da lei processual 

vigente.

PROCEDA-SE a baixa do gravame via RENAJUD, se houver.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 115831 Nr: 6961-63.2014.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISENE TERESINHA NEMERSKI SENHOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA APARECIDA MENDES 

VIEIRA - OAB:25.016/DF, RAQUEL CRISTINA ROCKENBACH BLEICH - 

OAB:7655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar promovida 

por BANCO ITAUCARD S/A em face de ELISENE TERESINHA N SENHOR, 

todos qualificados nos autos.

 Devidamente intimada e advertida para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, tanto por DJE (fls. 58/60/62), quanto 

pessoalmente (fls. 63/64 – carta AR), a parte autora permaneceu 

inerte/omissa, demonstrando desinteresse pelo deslinde da demanda.

Pois bem.

Compulsando estes autos, verifico o total desinteresse da parte autora 

pelo deslinde da demanda, uma vez que foi intimada a dar regular 
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andamento ao feito, porém permaneceu inerte, mesmo tendo sido 

expressamente advertida quanto à possibilidade de extinção do feito pelo 

abandono.

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do NCPC, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em face do abandono da 

causa pela parte autora. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas judiciais e despesas processuais, na forma da lei processual 

vigente.

PROCEDA-SE a baixa do gravame via RENAJUD, se houver.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 102430 Nr: 5353-64.2013.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESICA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Entre um ato e outro, a parte exequente requer a extinção do processo em 

razão do cumprimento da obrigação (fls.86). Assim, diante da integral 

satisfação do débito, JULGO EXTINTO o feito, com fulcro no art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

 Custas pela executada, face ao princípio da causalidade.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 107239 Nr: 10239-09.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AITAN CANUTO COSENZA 

PORTELA - OAB:OSB/SP 246084, CARLOS MIGUEL CASTEX AIDAR - 

OAB:OAB/SP 22838, HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - 

OAB:23.412, NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - OAB:10382

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, para o 

fim de convolar em sentença a liminar deferida no feito, impondo ao banco 

requerido a obrigação de fazer consistente em “observar o tempo de 

espera disposto na Lei Municipal nº 1041/2002”.Na forma do artigo 86 do 

NCPC, condeno a parte requerida ao pagamento proporcional das custas 

judiciais e despesas processuais, pro rata em 50%. O MPE é isento de 

verbas de sucumbência (art. 18, LACP).Transitada em julgado esta 

sentença, e nada sendo requerido no prazo de 15 dias, arquive-se.Lado 

outro, havendo apelação, intime-se a parte contrária para apresentação 

de suas contrarrazões e, na sequência, remetam-se os autos à instância 

superior, na forma do art. 1.010, § 3º, do NCPC.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 58441 Nr: 1883-30.2010.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERONILDES HARUE HARA HUBNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURI ARTEMIO HUBNER - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de INVENTÁRIO promovido por HERONILDES HARUE HARA 

HUBNER em face dos bens deixados por AURI ARTEMIO HUBNER, todos 

qualificados nos autos.

 Devidamente intimada e advertida para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito por DJE (fls. 113/115), a parte inventariante 

permaneceu inerte/omissa, demonstrando desinteresse pelo deslinde da 

demanda. Ademais, às fls. 118, verifica-se que a parte inventariante 

mudou de endereço sem comunicar o Juízo, corroborando o descaso pelo 

feito.

 Pois bem.

Compulsando estes autos, verifico o total desinteresse da parte 

inventariante pelo deslinde da demanda, uma vez que foi intimada a dar 

regular andamento ao feito, porém permaneceu inerte, mesmo tendo sido 

expressamente advertida quanto à possibilidade de extinção do feito pelo 

abandono.

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do NCPC, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em face do abandono da 

causa pela parte inventariante. Sem custas, ante o benefício da 

assistência judiciária gratuita (fls. 19).

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 54460 Nr: 4822-17.2009.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ EDISON BRACHT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KMC - IMPORTADORA E EXPORTADORA DE 

ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA NISHIMOTO BRAGA - 

OAB:11072/MT, ROGERIO FERES GIL - OAB:30345/PR, SANDRA 

SOLEDAD ESTELLÉ ESCOBAR - OAB:40412/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Ação Monitória c/c Medida Liminar de Arresto promovido por 

LUIZ EDISON BRACHT em face de KMC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

LTDA, todos qualificados nos autos.

 Devidamente intimada e advertida para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito por DJE (fls. 142/145/147), a parte autora 

permaneceu inerte/omissa, demonstrando desinteresse pelo deslinde da 

demanda. Ademais, às fls. 149, verifica-se que a parte autora mudou de 

endereço sem comunicar o Juízo, o que corrobora o desinteresse com a 

demanda.

 Pois bem.

Compulsando estes autos, verifico o total desinteresse da parte autora 

pelo deslinde da demanda, uma vez que foi intimada a dar regular 

andamento ao feito, porém permaneceu inerte, mesmo tendo sido 

expressamente advertida quanto à possibilidade de extinção do feito pelo 

abandono.

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do NCPC, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em face do abandono da 

causa pela parte autora. Sem custas, ante o benefício da assistência 

judiciária gratuita (fls. 71).

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005339-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI (ADVOGADO(A))

VANI ALVES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005339-87.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

VANI ALVES DE ALMEIDA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Às providências.

Ofício Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005291-31.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO MEAZZA (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA (ADVOGADO(A))

VALDINAR DA SILVA VIEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

4ª VARA CÍVEL DE SORRISO 2018-09-27 1005291-31.2018.8.11.0040 

AUTOR(A): VALDINAR DA SILVA VIEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Ofício 544/2018 - PJE Senhor Diretor Por determinação 

do MM. Juiz de Direito Dr. Anderson Candiotto solicito a Vossa Senhoria 

que conceda, implante e pague o benefício previdenciário de Auxilio 

Doença à parte requerente VALDINAR DA SILVA VIEIRA, devendo ser 

cumprida em até 30 (trinta) dias, sendo que o pagamento do benefício 

deverá ser efetuado por 09 meses, contados a partir da presente decisão, 

nos termos do art.60, § 9º , da Lei n.8213/91, com redação dada pela Lei 

n.13.457/2017. Outrossim, informo os dados necessários para 

implantação do benefício: ESPÉCIE DO BENEFÍCIO- AUXILIO DOENÇA DIB - 

19/09/2018 RG- 1058652 SSP/PI CPF- 819.986.431-15 ENDEREÇO- RUA 

SÃO GABRIEL 134, BAIRRO SÃO MATEUS, SORRISO-MT NOME DA MÃE- 

ANTONIA MARIA SARAIVA DA SILVA VIEIRA NOME DO ADVOGADO E 

OAB- AIRTON CELLA - OAB/MT - 3938 Rosilene Machado Antunes 

Gestora Judiciária AO SENHOR ODIX JUSTINO PETRONILHO GERENTE 

EXECUTIVO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS - EADJ 

AV. DAS ITAUBAS 3536, SETOR COMERCIAL- CEP 78.550-284, SINOP/MT

Ofício Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005338-05.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTINA OLIVEIRA DE CARVALHO (AUTOR(A))

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

4ª VARA CÍVEL DE SORRISO 2018-09-27 1005338-05.2018.8.11.0040 

AUTOR(A): ALBERTINA OLIVEIRA DE CARVALHO RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ofício PJE Senhor Diretor Por 

determinação do MM. Juiz de Direito Dr. Anderson Candiotto solicito a 

Vossa Senhoria que conceda, implante e pague o benefício previdenciário 

de Auxilio Doença à parte requerente ALBERTINA OLIVEIRA DE 

CARVALHO, devendo ser cumprida em até 30 (trinta) dias, sendo que o 

pagamento do benefício deverá ser efetuado por 09 meses, contados a 

partir da presente decisão, nos termos do art.60, § 9º , da Lei n.8213/91, 

com redação dada pela Lei n.13.457/2017. Outrossim, informo os dados 

necessários para implantação do benefício: ESPÉCIE DO BENEFÍCIO- 

AUXILIO DOENÇA DIB - 19/09/2018 RG- 1683187 SSP/MA CPF- 

753.289.763-04 ENDEREÇO- AV. ADELINO BEDIN 575, BAIRRO JARDIM 

DAS AMÉRICAS, SORRISO-MT NOME DA MÃE- MARIA RODRIGUES 

OLIVEIRA DE CARVALHO NOME DO ADVOGADO E OAB- ALEXANDRA 

NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI - OAB/MT - 9216 Rosilene Machado 

Antunes Gestora Judiciária AO SENHOR ODIX JUSTINO PETRONILHO 

GERENTE EXECUTIVO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS - EADJ AV. DAS ITAUBAS 3536, SETOR COMERCIAL- CEP 

78.550-284, SINOP/MT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005384-91.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR PEREIRA BUENO (AUTOR(A))

FABIANA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005384-91.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

VALDIR PEREIRA BUENO RÉU: GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM 

SORRISO - MT Visto/DH Em observância as especificidades da causa, e 

de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos 

termos do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de 

conciliação. Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, 

no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003273-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTO FAVARETTO (AUTOR(A))

JADERSON ROSSET (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003273-37.2018.8.11.0040. AUTOR: 

AIRTO FAVARETTO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. AIRTO 

FAVARETTO ajuizou a presente AÇÃO ANULATÓRIA em face da 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO, controvertendo a 

multa aplicada por não ter transmitido as Escriturações Fiscais Digitais, 

mensais, do período de 08/2012 a 12/2015, que deu azo a CDA n. 

201773927, requerendo, liminarmente, a sustação dos protestos 

efetivados pela requerida, com base na CDA citada, suspensão da 

exigibilidade do referido crédito tributário e expedição de certidão positiva 

com efeito de negativa, eis que estariam presentes os requisitos para 

tanto. É o relatório. Decido. Analisando sumariamente os argumentos e a 

documentação apresentada, constato a possibilidade de deferimento 

parcial da liminar requestada, no que toca à baixa do protesto e expedição 

de certidão positiva com efeito de negativa em relação ao crédito tributário 

controvertido neste feito, desde que haja a prestação de caução real 

idônea, eis que, pelos argumentos e a documentação apresentada, 

constato que o objeto da demanda é justamente discutir a dívida, sofrendo 

a autora antecipadamente os efeitos dos protestos enquanto ainda não foi 

definida tal questão. Portanto, após a garantia do Juízo, a parte autora não 

poderá sofrer antecipadamente os efeitos dos protestos enquanto 

perdura a discussão judicial a respeito da controvérsia, o que lhe causará 

restrição de crédito junto às instituições financeiras, estando presente o 

fumus boni iuris, primeiro requisito necessário para o deferimento in limine 

litis. Quanto ao periculum in mora, o simples fato da possibilidade de 

protesto e, consequentemente, inclusão do nome do requerente junto aos 

órgãos de restrição de crédito já é suficiente para o deferimento da 

medida liminar, em razão dos efeitos nefastos da negativação, 

notadamente por se tratar o autor de empresário agrícola. Porém, a 

implementação da liminar deferida deve ser condicionada à comprovação 

da prestação de caução real de imóvel ou depósito judicial do valor 

debatido. Já no que toca ao pedido de suspensão da exigibilidade do 

crédito tributário, a norma do art. 397, do CC, dispõe que “O 

inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de 

pleno direito em mora o devedor”. A mora, por sua vez, permite o que se 

pretende obstar via antecipação de tutela em exercício regular do direito 

(art. 188, inc. I, 2ª figura, do CC/02). Além disso, o disposto artigo 784, § 

1º, do NCPC, salienta que "A propositura de qualquer ação relativa a 

débito constante do título executivo não inibe o credor de promover-lhe a 

execução". Destarte, inviável a suspensão de exigibilidade da dívida. 

Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO LIMINAR, determinando a 

expedição de certidão positiva com efeito de negativa, com relação ao 

débito controvertido neste feito, bem como a sustação ou baixa dos 

protestos/inscrições nos órgãos de restrição ao crédito, enquanto 

perdurar a discussão da ação, referente aos títulos/protestos 

mencionados na inicial, condicionando, contudo, à prestação de CAUÇÃO 

REAL de imóvel ou depósito judicial do valor debatido. Portanto, ANTES da 

expedição do respectivo mandado, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, prestar CAUÇÃO REAL de bem imóvel ou depositar 

judicialmente o valor debatido. Prestada caução (tomada por termo e 

registrada na matrícula, em caso de imóveis), ou consignado o montante, 

oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos de restrição ao crédito 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034828/9/2018 Página 225 de 849



correspondentes acerca do conteúdo da presente decisão para 

cumprimento, intimando-se, ainda, a requerida para expedir certidão 

positiva com efeito de negativa acaso requerida pelo devedor/requerente. 

Para o caso de desobediência, fixo multa no valor de R$ 100,00 por dia de 

atraso, contados após o transcurso de 10 dias da intimação da presente 

decisão. Considerando as especificidades da causa, e de modo a adequar 

o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 

4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação, 

determinando a citação da parte requerida para, querendo, contestar a 

ação, no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 

335 e seguintes do Código de Processo Civil. Às providências.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 121087 Nr: 10020-59.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLINDA FUGA PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALENTE FUGA PIRES 

- OAB:7679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que Município de 

Sorriso/MT alega excesso na execução, afirmando que, a seu ver, o valor 

devido é o de R$ 1.041,63.

A parte exequente rechaçou a pretensão do executado em fls. 173-174.

Vieram-me os autos conclusos para decisão.

Direto ao ponto, em que pese a manifestação do executado em fls. 

171-176, fato é que segundo jurisprudência do STJ, “arbitrados os 

honorários em quantia certa, a correção monetária deve ser computada a 

partir da data em que fixada a verba, incidindo juros de mora a partir do 

trânsito em julgado da sentença que a fixou” (3ª T. EDcl no REsp 

1402666/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, J. 24/04/2018, DJe 

02/05/2018).

Portanto, entendo estar correto o cálculo apresentado pelo exequente em 

fls. 165, uma vez que observado a correção monetária desde a sentença 

e juros desde o trânsito em julgado da mesma.

 Posto isto, RECHAÇO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

OBJETIVADA PELO MUNICÍPIO DE SORRISO/MT, homologando os cálculos 

de fls. 165.

 Tenho como cabível a aplicação de honorários advocatícios previstos no 

§ 1º do art. 85 do CPC, a serem pagos pela parte executada ao 

procurador da parte autora, ante a resistência no cumprimento de 

sentença, razão pela qual, fixo em R$ 100,00, a qual será acrescida ao 

débito principal.

 Após preclusão (art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), expeça-se 

Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do 

NCPC, observando as determinações acima.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 100037 Nr: 2745-93.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DE JESUS SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

Expeça-se alvará na conta informada à fl. 154.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 112421 Nr: 4310-58.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOGO JUNIOR GOSSLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTO IDEAL LTDA, DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO -37ª CIRETRAN, 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - 58ª 

CIRETRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANUZA SAGAIS ROSEGHINI - 

OAB:13113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR SOARES DE AMORIM 

SILVA - OAB:18239, BRUNO ALEXANDRE BATISTA DE AGUIAR - 

OAB:17541, CHARLY HOEGER - OAB:12668/MT, DANIEL BATISTA DE 

AGUIAR - OAB:3537/MT, GUILHERME ANIBAL MONTENARI - 

OAB:17165, KAMILA APARECIDA RODRIGUES - OAB:14133, MARIO 

LUCIO FRANCO PEDROSA - OAB:5746, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos/BG.

A presente ação se funda em título executivo judicial, nos termos do 

art.515, I, do NCPC.

Assim, nos termos do art. 536 do NCPC, intime-se a parte executada 

DETRAN/MT para cumprir a obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena da recidiva configurar, eventualmente, litigância de má-fé, 

improbidade administrativa e/ou responsabilização por crime(s) de 

desobediência/prevaricação, ao responsável pelo descumprimento, sem 

prejuízo do bloqueio de valores nas verbas públicas para satisfação do 

objeto da presente ação, conforme autorização constante no diploma 

acima transcrito, in verbis:

“Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de 

obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de 

tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas 

necessárias à satisfação do exequente.

§ 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre 

outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de 

pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade 

nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

§ 3o O executado incidirá nas penas de litigância de má-fé quando 

injustificadamente descumprir a ordem judicial, sem prejuízo de sua 

responsabilização por crime de desobediência.

Satisfeita ou não a obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, dê-se vista 

dos autos ao exequente para requerer o que entender de direito e, após, 

voltem-me os autos conclusos.

Não havendo manifestação pelo exequente no prazo acima, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 139360 Nr: 10308-70.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIRIA TRINDADE RUPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELEOMAR RENE BLOCHER - 

OAB:17865-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

Considerando que o exequente concordou com os cálculos apresentados 

pelo executado às fls.116-117, homologo-os e determino, após preclusão 

(art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, 

conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC.

No mais, condeno o exequente ao pagamento de honorários de 

sucumbência ao procurador do executado, os quais fixo em R$ 400,00, 

nos termos do § 8º do art. 85, do NCPC, eis que, nos termos do §7º do 

mesmo diploma legal, somente não serão devidos honorários no 

cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, quando a mesma não 

tenha sido impugnada.

Efetuado o pagamento, expeça-se o competente alvará ao titular do direito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto
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 Cod. Proc.: 129570 Nr: 5100-08.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEOVÁ JIREH COMÉRCIO E RECAPADORA DE PNEUS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG

1. Intime-se o exequente para, no prazo de 05 dias, informar se possui 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção e 

arquivamento.

2. Oriento a I. Gestora Judicial a, doravante, em se tratando de ato 

ordinatório (Capítulo VI, Seção 16, da CNGC), como o é o presente, agir de 

ofício para impulsionar o feito independentemente de conclusão, como lhe 

é autorizado no artigo 93, XIV, da Constituição Federal e artigo 152, VI, do 

Código de Processo Civil/15.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 97108 Nr: 9110-03.2012.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÍCERA ELIETE DA SILVA MOTA - ESPÓLIO, 

CRISTIANELE DA SILVA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o 

pedido inicial extinguindo o processo com resolução de mérito, art. 487, I 

do NCPC, condenando o Requerido a pagar a parte Autora o benefício 

previdenciário de Auxílio-doença, no valor de 91% (noventa e um por 

cento) do salário de benefício, devido desde 18/08/2011 (fl. 247-vº), até o 

óbito da autora que se deu em 09/01/2018.As parcelas acima deverão ser 

executadas na forma do art. 535 do NCPC aos sucessores/herdeiros a 

serem habilitados.Sobre as prestações em atraso, nos termos do 

julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947 com repercussão geral, 

pelo STF, quanto à correção monetária incidirá IPCA-E, desde a data do 

inadimplemento de cada parcela, e, quanto aos juros, nos termos do art. 

1º-F, da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela Lei n. 11960/09, incidirão 

os aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação.Deixo de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos termos do 

art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001.Condeno a parte requerida no pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas 

vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social.Sentença 

não sujeita à remessa necessária, nos termos do artigo 496, § 3º, I do 

NCPC.Certificado o trânsito em julgado e não havendo requerimentos, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 44874 Nr: 1825-95.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNESTO PAUSE HORBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, MAURO MEAZZA - 

OAB:11 110-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, CONHEÇO DOS EMBARGOS, e lhes dou PARCIAL 

PROVIMENTO para corrigir apenas a omissão quanto a correção 

monetária, mantendo, em relação ao restante, a decisão invectivada em 

sua integralidade, determinando que o autor elabore cálculos atualizados 

nos termos da fundamentação acima, utilizando a RMI conforme a ajustada 

administrativamente (fls. 182-183).Juntado aos autos o cálculo atualizado, 

manifeste-se o executado, no prazo de 15 dias.Após preclusão (art. 34, 

§1º da Lei n. 12.431/11), ficam os cálculos a serem juntados homologados 

e, expeça-se Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos do art. 535 e 

seguintes do NCPC, observando as determinações acima.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 3438 Nr: 175-96.1997.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAMEIRA & CIA. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARA CONTES LOPES - 

PROC. DA FAZENDA PUBL. ESTADUAL - OAB:PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS MENDES 

DE MORAES - OAB:3540-A, SILAS DO NASCIMENTO FILHO - 

OAB:4.398-B

 Vistos/BG

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado à fl. 

323, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 924, 

inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Custas pelo executado.

 Condeno o executado ao pagamento dos honorários advocatícios à parte 

exequente, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 

85, do Novo Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 185828 Nr: 1573-43.2018.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALETE FIGUEIRO PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o depósito de uma diligência urbana no valor de R$ 35,00 

(trinta e cinco reais) que deverá ser efetuado, conforme Provimento nº 

07/2017-CGJ, por depósito junto a central de processamento de diligências 

dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato Grosso, sendo que deverá a 

parte acessar o site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), link emissão de guias 

on-line, procurar diligência/emissão de guia de diligência, devendo o 

comprovante de pagamento ser encaminhado a este Juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 142112 Nr: 11707-37.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gazin Indústria e Comércio de Móveis 

Eletrodomésticos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO NOBUYUKI YOKOTA - 

OAB:33389, JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO - OAB:33390/PR

 Vistos/BG.

Complementada/substituída a CDA (fls. 24-27), intime-se a executada para 

manifestação, no prazo de cinco dias, podendo, se quiser, manejar 

embargos, cujo prazo se iniciará da intimação, nos termos da parte final do 

§8º do artigo 2º da LEF.

Do contrário, decorrido o prazo sem manifestação, conclusos para análise 

da exceção manejada.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 137120 Nr: 9181-97.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENDURO MOTOS E AUTO PEÇAS LTDA ME, 

TELVI ZAMBIASI, EDIO PEREIRA, OCIMAR PEDRO DE MORAIS, JOSE 

EUSTAQUIO ALVES GOMES, ANA APARECIDA ALVES GOMES, PAULO 

SERGIO PERUCHI, RENILDO ZAMBIASI, ANDERSON PEREIRA, WAGNER 

PERUCHI DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROC-ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLEY GOMES GONÇALVES - 

OAB:12.192/MT

 Vistos/BG

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às fls. 

49-50, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 924, 

inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Custas, pelos executados.

 Condeno o executado ao pagamento dos honorários advocatícios à parte 

exequente, que fixo em 10% sobre o valor pela qual as CDAs, discutidas 

nos presentes autos foram liquidadas, nos termos do artigo 85, do Novo 

Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 48631 Nr: 5429-64.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIMAVE MAQUINAS E INSUMOS AGRICOLAS 

LTDA EPP, LANDER PIAZZA, DAVID DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B

 Vistos/BG

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às fls. 

72-73, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 924, 

inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Custas, pelos executados.

 Condeno o executado ao pagamento dos honorários advocatícios à parte 

exequente, que fixo em 10% sobre o valor pela qual as CDAs, discutidas 

nos presentes autos foram liquidadas, nos termos do artigo 85, do Novo 

Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 125736 Nr: 2846-62.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLINDA FUGA PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALENTE FUGA PIRES 

- OAB:7679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que Município de 

Sorriso/MT alega excesso na execução, afirmando que, a seu ver, o valor 

devido é o de R$ 1.503,75.

A parte exequente rechaçou a pretensão do executado em fls. 177-178.

Vieram-me os autos conclusos para decisão.

Direto ao ponto, em que pese a manifestação do executado em fls. 

171-176, fato é que segundo jurisprudência do STJ, “arbitrados os 

honorários em quantia certa, a correção monetária deve ser computada a 

partir da data em que fixada a verba, incidindo juros de mora a partir do 

trânsito em julgado da sentença que a fixou” (3ª T. EDcl no REsp 

1402666/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, J. 24/04/2018, DJe 

02/05/2018).

Portanto, entendo estar correto o cálculo apresentado pelo exequente em 

fls. 170, uma vez que observado a correção monetária desde a sentença 

e juros desde o trânsito em julgado da mesma.

 Posto isto, RECHAÇO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

OBJETIVADA PELO MUNICÍPIO DE SORRISO/MT, homologando os cálculos 

de fls. 170.

 Tenho como cabível a aplicação de honorários advocatícios previstos no 

§ 1º do art. 85 do CPC, a serem pagos pela parte executada ao 

procurador da parte autora, ante a resistência no cumprimento de 

sentença, razão pela qual, fixo em R$ 100,00, a qual será acrescida ao 

débito principal.

 Após preclusão (art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), expeça-se 

Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do 

NCPC, observando as determinações acima.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 199035 Nr: 9121-22.2018.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANP -AGENCIA NACIONAL DE PETRÓLEO, 

GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ESTEVAM NETO - 

OAB:19222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

 Considerando a profissão do embargante, agricultor, bem como 

consoante pesquisa realizada junto ao RENAJUD, ficou constatada a 

existência de vários veículos registrados em nome da embargante, 

situação que não se compatibiliza com as regras do benefício da 

assistência judiciária, razão pela qual indefiro a AJG postulada, 

determinando que, no prazo de 15 dias, o demandante proceda ao 

recolhimento das custas processuais devidas, sob pena de indeferimento 

da inicial.

Decorrido o prazo sem recolhimento, conclusos para extinção.

Do contrário, dou regular prosseguimento ao feito, nos seguintes termos:

Considerando o teor dos documentos de fls. 11-12, verifica-se a 

necessidade de suspensão das medidas constritivas (levantamento do 

valor pelo exequente) com relação ao bem objeto dos embargos, nos 

termos do artigo 678, do NCPC.

Cite-se o embargado para, querendo, no prazo de 15 (dez) dias, contestar 

a ação (artigo 679, do NCPC).

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 185932 Nr: 1636-68.2018.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEILA CRISTINA MARIANI, HIDRO FIBRAS 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:4.238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o depósito de uma diligência urbana no valor de R$ 35,00 

(trinta e cinco reais) que deverá ser efetuado, conforme Provimento nº 

07/2017-CGJ, por depósito junto a central de processamento de diligências 

dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato Grosso, sendo que deverá a 

parte acessar o site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), link emissão de guias 

on-line, procurar diligência/emissão de guia de diligência, devendo o 

comprovante de pagamento ser encaminhado a este Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 17847 Nr: 1997-13.2003.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REG. DE ENGEN.ARQ.E AGRON. DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO - FOLHA PRODUTOS AGROP. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELMUT FLÁVIO PREZA 

DALTRO - OAB:7285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

DEFIRO o pedido de PENHORA DE VEÍCULOS, procedendo neste ato à 

RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) 

VIA SISTEMA RENAJUD, em nome do executado, consoante comprovante 

anexo.

Lavre-se o TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC.

Após, expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da 

penhora levada a efeito, bem como, caso haja requerimento nesse 

sentido, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; c/c art. 11, § 3º, da 

LEF, de REMOÇÃO, ficando o EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO.

Consigne-se, desde já, que, se a PENHORA atingir BEM GRAVADO com 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, devem ser INTIMADOS OS INTERESSADOS 

(ônus do exequente), na forma e sob as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 

835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC.

Assim, oficie-se ao DETRAN e, sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, 

solicitando informações a respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao 

agente financeiro) ainda existente sobre o veículo, bem como noticiando 

(ao agente financeiro) a constrição levada a efeito neste feito, sem 

prejuízo de outras consultas a cargo do exequente acaso os ofícios sejam 

insuficientes.

Ademais, SE constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o EVENTUAL 

LEVANTAMENTO do montante, após alienação judicial, OBEDECERÁ A 

ORDEM ESTABELECIDA NOS ARTS. 29, § ÚNICO, DA LEF; C/C 187, § 

ÚNICO, DO CTN, devendo, ainda, ser(em) INTIMADO(S) O(S) CREDOR(ES) 

CONCORRENTE(S) (art. 889, inc. V, do NCPC).

Havendo manifestação do executado, certifique-se, intimando o exequente 

para se manifestar.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 192903 Nr: 5758-27.2018.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECILIO MANOEL CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALENTE FUGA PIRES 

- OAB:7679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC.Condeno a 

embargante nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios 

que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos exatos termos do artigo 

85, do NCPC, observando-se que as referida verba será acrescida no 

valor do débito principal, diante do disposto no § 13º do diploma acima 

transcrito.Transitada em julgado, junte-se cópia da presente sentença nos 

autos da execução em apenso (Código n. 137032) e, após, arquivem-se 

estes autos com as baixas e cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 20480 Nr: 668-29.2004.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROGÉRIO DE OLIVEIRA DORNELLES, MIRIAN 

TIDORI ISHIZUKA DORNELLES, IRINEU ROVEDA JÚNIOR, ADRIANA 

LERMEN BEDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10 937-MT, IRINEU ROVEDA JUNIOR - OAB:5688-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS 

- OAB:15741

 Edital de Notificação - Terceiros e Interessados ME149

Prazo do edital:30

Notificando:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos/BG

1. Proceda-se com a intimação de terceiros interessados no presente 

feito, via Edital, para que tomem conhecimento, conforme determinado na 

sentença de fls. 341-346.

2. Digne-se a i. Sra Gestora desta Vara a encaminhar ofício para a conta 

única a fim de que sejam transferidos os valores penhorados às fls. 36-37 

a este juízo, mormente porque, na época do depósito (ano de 2004) a 

presente ação era de competência do Juízo da Segunda Vara Cível desta 

Comarca, estando os valores vinculados a esta última.

3. Sem prejuízo dos demais atos, transcorrido o prazo para resposta após 

a publicação do edital de terceiros interessados, abra-se vistas para as 

partes se manifestarem, no prazo de 05 dias.

Às providências.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 119773 Nr: 10262-18.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHONATAN DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto/DH

Diante da manifestação de fl. 90, desconstituo o perito nomeada à fl. 84 e 

nomeio para atuar como expert deste Juízo a Dra. Michelle Teixeira Fabrini 

Miguek, médica psiquiatra, endereço: PROPSIQ Instituto de Saúde Mental, 

Av. São Paulo, 129-e, Cidade Nova, Lucas do Rio Verde/MT, a qual servirá 

escrupulosamente e independentemente de compromisso.

Quanto aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que 

dispõe, entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos 

de honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido.

 Por sua vez, Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos 

honorários periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta 

reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor 

estabelecido.

 Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com 

tal realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal.

Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 

1º, II e III, do NCPC a indicação de assistente técnico e apresentação de 

quesitos, se estes já não tiverem sido apresentados.

Apresentado o laudo, independentemente de intimação, poderão os 

assistentes técnicos apresentar seus pareceres no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 477,§ 1º do NCPC.

Intime-se a perita para designar dia e horário para realização da perícia, 

comunicando nos autos com antecedência mínima de 15 dias.

Aportando aos autos o laudo (pericial), intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 15 dias.

Às providências.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001986-73.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON LUIS CORLASSOLI (REQUERENTE)

MARCELO DA PIEVE (ADVOGADO(A))

ADRIANA ROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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PALOMA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 14 de 

NOVEMBRO de 2018, às 11:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010478-66.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO (ADVOGADO(A))

MAICON RAPHAEL GALINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA ALESSANDRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 10 de 

OUTUBRO de 2018, às 10:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010631-02.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

REGIVALDO BATISTA CARDOSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO PEDRO PERES (REQUERIDO)

 

Processo: 8010631-02.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 9326345, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 27 de 

setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010043-29.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LISETE BERNADETE SCHERER (EXECUTADO)

 

Processo: 8010043-29.2015.811.004 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé nos 

termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 9367131, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 27 de 

setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001128-76.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA PORTO RICO LTDA - ME (EXECUTADO)

ETIENIO SOUZA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Processo: 1001128-76.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 9408359, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 27 de 

setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002943-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA ROMAO CALVO (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO KOCH (ADVOGADO(A))

LEONI DE MELO (EXEQUENTE)

JIUVANI LEAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO ELOI FOLLE BERLATTO (EXECUTADO)

ROZEANI BEDIN FOLLE BERLATTO (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº. PJEC 1002943-40.2018.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

interessada (advogado exequente) para se manifestar sobre a certidão do 

oficial de justiça negativa juntada no ID. 15583306. Sorriso/MT, 27 de 

Setembro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001126-09.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI (ADVOGADO(A))

FOTO E VIDEO BIANCHIN LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO FARIAS (EXECUTADO)

 

Processo: 1001126-09.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 9306716, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 27 de 

setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011262-53.2010.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (EXEQUENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LENOR SALVATORI (EXECUTADO)

 

Processo: 8011262-53.2010.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 9550860, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 27 de 

setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000036-63.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

CHUPEL FILHO & CHUPEL LTDA - ME (EXEQUENTE)

SCHEILA RIBEIRO DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE PEREIRA (EXECUTADO)

 

Processo: 1000036-63.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 9157363, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 27 de 

setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003770-51.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

FABLICIO PEREIRA MAIA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante para informar 

aos autos, no prazo de 05 dias, ENDEREÇO COMPLETO, ou seja, Nº DA 

CASA da parte reclamada, para que seja feito a devida citação e 

intimação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000219-34.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO JOSE DOS SANTOS (EXEQUENTE)

HEBER PEREIRA BASTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANIO DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

 

Processo: 1000219-34.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 9342634, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 27 de 

setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010885-09.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TRATOR M MAQUINAS E PECAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

ROBSON ALEXANDRE DE MOURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUNICE ALVES PEREIRA FERREIRA (EXECUTADO)

 

Processo: 8010885-09.2015.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 9402524, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 27 de 

setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003665-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO BICALHO GUIMARAES (ADVOGADO(A))

ARTHUR FRANCO CARVALHO (ADVOGADO(A))

PAULO RIOS ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE Sorriso - 

MT VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E CRIMINAL 

MANDADO DE INTIMAÇÃO (LEI Nº 9.099/95) EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MERITÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DR. JACOB SAUER 

NÚMERO DO PROCESSO: PROC. 1003665-74.2018.8.11.0040 VALOR DA 

CAUSA R$ 10.000,00 ESPÉCIE: RECLAMAÇÃO PARTE RECLAMANTE: 

PAULO RIOS ALVES, endereço: Av. Paraná, nº 170 B, Bairro Benjamin 

Raiser, Centro, Sorriso-MT ADVOGADO DA PARTE: PARTE RECLAMADA: 

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA FINALIDADE: Proceder 

a INTIMAÇÃO da parte Reclamada PAULO RIOS ALVES, endereço: Av. 

Paraná, nº 170 B, Bairro Benjamin Raiser, Centro, Sorriso-MT, para 

emenda da inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. 

DECISÃO: CÓPIA ANEXA Sorriso/MT, 27 de Setembro de 2018. Elite 

Capitanio Gestora Judiciária Sede do juizado e Informações: Rua Canoas 

nº 641 Bairro: Centro Cidade: Sorriso - MT Cep:78890000 Fone: 

(66)3545-6400

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003665-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO BICALHO GUIMARAES (ADVOGADO(A))

ARTHUR FRANCO CARVALHO (ADVOGADO(A))

PAULO RIOS ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

DESPACHO Processo: 1003665-74.2018.8.11.0040. REQUERENTE: PAULO 

RIOS ALVES REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES 

LTDA. Vistos etc. Diante da renúncia de Num. 14483622, intime-se a parte 

autora pessoalmente da decisão retro, para emenda da inicial, no prazo de 

15 dias, sob pena de indeferimento. Transcorrido o prazo sem 

manifestação, conclusos. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010437-70.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR TONINE (REQUERENTE)

FERNANDO MASCARELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº. PJEC 8010437-70.2014.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 

42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte recorrida do recurso 

interposto, para querendo apresentar resposta no prazo de 10 dias. 

Sorriso/MT, 27 de setembro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000395-13.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (EXEQUENTE)

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELEANDRO GARCIA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Processo: 1000395-13.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 9307446, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 27 de 

setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010632-26.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

EVANDRO GERALDO VOZNIAK (ADVOGADO(A))

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANILSON GUEDES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Processo: 8010632-26.2012.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 9415869, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 27 de 

setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000340-62.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SAUL STEFANELLO (EXEQUENTE)

JULIANO TRAMONTINA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAKSON LIMA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

Processo: 1000340-62.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 9316995, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 27 de 
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setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001717-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO MORAIS DE PAIVA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1001717-97.2018.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 15535411, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 27 de 

Setembro de 2018. Cristiane V. Kuhn

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000321-56.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ (ADVOGADO(A))

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

N.R.B. CONSTRUTORA EIRELI (EXECUTADO)

 

Processo: 1000321-56.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 11880552, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 27 de 

setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010225-15.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CAMPOS JUNIOR - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA PROCESSO N. 

8010225-15.2015.8.11.0040 (M) Decido a lide, com dispensa do relatório 

(Lei n.º 9.099/95, art. 38). Trata-se de ação de cobrança ajuizada por 

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA – ME em face de PAULO CAMPOS 

JUNIOR – ME, visando o recebimento de crédito no valor atualizado de R$ 

1.809,07 (um mil e oitocentos e nove reais e sete centavos), representado 

pelas ordens de serviço juntadas nos IDs 980513, 980514, 98517, 980519 

e 980519. Embora citado/intimado (ID 7930230), o reclamado não 

compareceu à audiência de conciliação (ID 7969546), diante do que 

declaro revelia, a teor do art. 20 da Lei n.º 9.099/95. É da literalidade de tal 

comando normativo que a revelia acarreta a presunção de veracidade dos 

fatos alegados pela parte reclamante, salvo se o contrário resultar da 

prova dos autos. Ou seja, “essa presunção não é absoluta, podendo ser 

afastada se da análise das provas carreadas aos autos o Magistrado 

obtiver conclusão diferente do que alega o requerente” (Apelação Cível do 

Juizado Especial nº 20141310050527 (864375), 3ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais/DF, Rel. Robson Barbosa de 

Azevedo. j. 28.04.2015, DJe 05.05.2015). A presunção, não obstante, 

deve prosperar neste feito, isso porque a dívida alegada está comprovada 

pelas ordens de serviços juntadas nos IDs 980513, 980514, 98517, 

980519 e 980519, que mesmo sem força executória, serve como prova. 

Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para o efeito de condenar o 

reclamado a pagar à parte reclamante o valor de R$ 1.809,07 (um mil e 

oitocentos e nove reais e sete centavos), corrigidos monetariamente pelo 

INPC, a partir de ajuizamento da reclamação, e acrescidos de juros legais, 

a partir da data da citação (NCPC, art. 240). Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer 

o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 09 de junho de 2017. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000858-81.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR MAIA (ADVOGADO(A))

PAULO VICTOR MAIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1000858-81.2018.8.11.0040. REQUERENTE: PAULO VICTOR MAIA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Designo para audiência de instrução e julgamento o dia 09 de 

outubro de 2018, às 16h20min. Intimem-se as partes para comparecimento 

à audiência, cientes de que poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 

03 (três) cada uma, sendo que tais testemunhas deverão comparecer ao 

ato independentemente de intimação, ou mediante esta, se requerimento 

nesse sentido for apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias 

antes da audiência (art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se no mandado 

as advertências do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 

9.099/95. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000858-81.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR MAIA (ADVOGADO(A))

PAULO VICTOR MAIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

DESPACHO Processo: 1000858-81.2018.8.11.0040. REQUERENTE: PAULO 

VICTOR MAIA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos etc. Designo para audiência de instrução e 

julgamento o dia 09 de outubro de 2018, às 16h20min. Intimem-se as 

partes para comparecimento à audiência, cientes de que poderão arrolar 

testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo que tais 

testemunhas deverão comparecer ao ato independentemente de 

intimação, ou mediante esta, se requerimento nesse sentido for 

apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência 

(art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se no mandado as advertências 

do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 9.099/95. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000495-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FEITOSA DE SOUSA (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELENIR TEREZINHA DAROIT (REQUERIDO)

JEFERSON CARLOTT (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1000495-94.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JOAO FEITOSA DE SOUSA 

REQUERIDO: ELENIR TEREZINHA DAROIT Vistos etc. Designo para 

audiência de instrução e julgamento o dia 09 de outubro de 2018, às 

16h00min. Intimem-se as partes para comparecimento à audiência, cientes 

de que poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, 

sendo que tais testemunhas deverão comparecer ao ato 

independentemente de intimação, ou mediante esta, se requerimento 

nesse sentido for apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias 

antes da audiência (art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se no mandado 
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as advertências do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 

9.099/95. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001395-48.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

BRUNO FRANCISCO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA GRASIELI DO CARMO SILVA (EXECUTADO)

 

Processo: 1001395-48.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 9309419, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 27 de 

setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000495-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FEITOSA DE SOUSA (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELENIR TEREZINHA DAROIT (REQUERIDO)

JEFERSON CARLOTT (ADVOGADO(A))

 

DESPACHO Processo: 1000495-94.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JOAO 

FEITOSA DE SOUSA REQUERIDO: ELENIR TEREZINHA DAROIT Vistos etc. 

Designo para audiência de instrução e julgamento o dia 09 de outubro de 

2018, às 16h00min. Intimem-se as partes para comparecimento à 

audiência, cientes de que poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 

03 (três) cada uma, sendo que tais testemunhas deverão comparecer ao 

ato independentemente de intimação, ou mediante esta, se requerimento 

nesse sentido for apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias 

antes da audiência (art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se no mandado 

as advertências do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 

9.099/95. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000392-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EZIDIO LEANDRO DA SILVA (REQUERENTE)

MARCOS WANDERLEY DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLY HOEGER (ADVOGADO(A))

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

KALIANDRA ALVES FRANCHI (ADVOGADO(A))

MOTO IDEAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1000392-87.2018.8.11.0040. REQUERENTE: EZIDIO LEANDRO DA SILVA 

REQUERIDO: MOTO IDEAL LTDA, ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

NACIONAL HONDA LTDA Vistos etc. Designo para audiência de instrução 

e julgamento o dia 09 de outubro de 2018, às 15h40min. Intimem-se as 

partes para comparecimento à audiência, cientes de que poderão arrolar 

testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo que tais 

testemunhas deverão comparecer ao ato independentemente de 

intimação, ou mediante esta, se requerimento nesse sentido for 

apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência 

(art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se no mandado as advertências 

do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 9.099/95. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010003-52.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

JAMIR BRESCANSIN (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEY PEREIRA DE MEIRELES (EXECUTADO)

 

Processo: 8010003-52.2012.811.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 9264338, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 27 de 

setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000392-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EZIDIO LEANDRO DA SILVA (REQUERENTE)

MARCOS WANDERLEY DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLY HOEGER (ADVOGADO(A))

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

KALIANDRA ALVES FRANCHI (ADVOGADO(A))

MOTO IDEAL LTDA (REQUERIDO)

 

DESPACHO Processo: 1000392-87.2018.8.11.0040. REQUERENTE: EZIDIO 

LEANDRO DA SILVA REQUERIDO: MOTO IDEAL LTDA, ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Vistos etc. Designo para 

audiência de instrução e julgamento o dia 09 de outubro de 2018, às 

15h40min. Intimem-se as partes para comparecimento à audiência, cientes 

de que poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, 

sendo que tais testemunhas deverão comparecer ao ato 

independentemente de intimação, ou mediante esta, se requerimento 

nesse sentido for apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias 

antes da audiência (art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se no mandado 

as advertências do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 

9.099/95. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010744-92.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

EVANDRO GERALDO VOZNIAK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZENAIDE MACHADO DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Processo: 8010744-92.2012.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 9609354, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 27 de 

setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006169-87.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CORREA (ADVOGADO(A))

JOSE RONALDO BERNARDO CORREIA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ELISA GALVAN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1006169-87.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: JOSE RONALDO BERNARDO 

CORREIA EXECUTADO: MARIA ELISA GALVAN Vistos etc. Designo para 

audiência de instrução e julgamento o dia 09 de outubro de 2018, às 

17h00min. Intimem-se as partes para comparecimento à audiência, cientes 

de que poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, 

sendo que tais testemunhas deverão comparecer ao ato 

independentemente de intimação, ou mediante esta, se requerimento 

nesse sentido for apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias 

antes da audiência (art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se no mandado 
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as advertências do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 

9.099/95. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001391-11.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

BRUNO FRANCISCO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY DE MORAIS DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Processo: 1001391-11.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 9555189, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 27 de 

setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006169-87.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CORREA (ADVOGADO(A))

JOSE RONALDO BERNARDO CORREIA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ELISA GALVAN (EXECUTADO)

EMERSON ROZENDO PORTOLAN (ADVOGADO(A))

 

DESPACHO Processo: 1006169-87.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: JOSE 

RONALDO BERNARDO CORREIA EXECUTADO: MARIA ELISA GALVAN 

Vistos etc. Designo para audiência de instrução e julgamento o dia 09 de 

outubro de 2018, às 17h00min. Intimem-se as partes para comparecimento 

à audiência, cientes de que poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 

03 (três) cada uma, sendo que tais testemunhas deverão comparecer ao 

ato independentemente de intimação, ou mediante esta, se requerimento 

nesse sentido for apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias 

antes da audiência (art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se no mandado 

as advertências do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 

9.099/95. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000753-07.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

ANDERSON SOUSA MORAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEL MORO & DEL MORO LTDA (REQUERIDO)

JOSE VALNIR TEXEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1000753-07.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ANDERSON SOUSA MORAIS 

REQUERIDO: DEL MORO & DEL MORO LTDA Vistos etc. Designo para 

audiência de instrução e julgamento o dia 09 de outubro de 2018, às 

16h40min. Intimem-se as partes para comparecimento à audiência, cientes 

de que poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, 

sendo que tais testemunhas deverão comparecer ao ato 

independentemente de intimação, ou mediante esta, se requerimento 

nesse sentido for apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias 

antes da audiência (art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se no mandado 

as advertências do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 

9.099/95. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000753-07.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

ANDERSON SOUSA MORAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEL MORO & DEL MORO LTDA (REQUERIDO)

JOSE VALNIR TEXEIRA (ADVOGADO(A))

 

DESPACHO Processo: 1000753-07.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

ANDERSON SOUSA MORAIS REQUERIDO: DEL MORO & DEL MORO LTDA 

Vistos etc. Designo para audiência de instrução e julgamento o dia 09 de 

outubro de 2018, às 16h40min. Intimem-se as partes para comparecimento 

à audiência, cientes de que poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 

03 (três) cada uma, sendo que tais testemunhas deverão comparecer ao 

ato independentemente de intimação, ou mediante esta, se requerimento 

nesse sentido for apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias 

antes da audiência (art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se no mandado 

as advertências do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 

9.099/95. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000053-02.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

DIMBO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON MENDONCA LEMES (EXECUTADO)

 

Processo: 1000053-02.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 9402560, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 27 de 

setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010596-76.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MERCADO ANDORINHA LTDA - ME (EXEQUENTE)

VALDENIR BERTOLDO (ADVOGADO(A))

ESLEN PARRON MENDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERIDIANE KELI BORDIN (EXECUTADO)

 

Processo: 8010596-76.2015.811.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 9503646, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 27 de 

setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005321-66.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THAMIRES FERREIRA CORREA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DIRETRAN LTDA - ME 

(REQUERIDO)

POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS (REQUERIDO)

DETRAN MT (REQUERIDO)

 

CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO ART. 18, I, DA LEI Nº 9.099/95 - 

RECLAMAÇÃO Sorriso - MT, 27 de setembro de 2018. Senhor(a): 

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE MINAS GERAIS DETRAN – MG 

RODOVIA PAPA JOÃO PAULO II, N.º 4143 ANDAR 4 DO EDIFÍCIO MINAS, 

BAIRRO SERRAVERDE BELO HORIZONTE/MG, CEP 31.630.900 Senhor(a): 

A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo-identificada, 

tem por finalidade a Citação de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da(o) 

peça inicial , cuja cópia segue anexa como parte integrante desta carta, 

para comparecer, acompanhado de advogado(s) habilitado(s), à audiência 

de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 13 DE MARÇO DE 2019 ÀS 

10H10MIN na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado, 

podendo, SE ASSIM O QUISER, Nela oferecer defesa escrita ou oral. BEM 

COmO PROCEDER A VOSSA INTIMAÇÃO, para que se manifeste, no 

prazo de 72 horas, acerca do pedido liminar requerido nos autos, devendo 

neste mesmo prazo informar sua qualificação completa. NÚMERO DO 

PROCESSO: 1005321-66.2018.8.11.0040 PARTE RECLAMANTE: 

THAMIRES FERREIRA CORREA ADVOGADO PARTE RECLAMANTE: PARTE 
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RECLAMADA: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DIRETRAN 

LTDA – ME, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE MINAS GERAIS e DETRAN 

MT ADVOGADO DA PARTE RECLAMADA: DEFERIDA: Despacho em 

anexo. ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão aceitos, pela parte reclamada, como verdadeiros, os fatos 

alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, 

podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 

9.099/95). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, Elite Capitanio Gestora Judicial de do juizado e 

Informações: Rua Canoas Nº 641 - Bairro: Centro - Cidade: Sorriso-MT 

Cep:78890000 - Fone: 66-3545-8400.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005321-66.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THAMIRES FERREIRA CORREA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DIRETRAN LTDA - ME 

(REQUERIDO)

POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS (REQUERIDO)

DETRAN MT (REQUERIDO)

 

CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO ART. 18, I, DA LEI Nº 9.099/95 - 

RECLAMAÇÃO Sorriso - MT, 27 de setembro de 2018. Senhor(a): Centro 

de Formação de Condutores DIRETRAN ltda Rua Américo Leite, n.º 40, 

Centro, CEP 35540-000 Oliveira/MG Senhor(a): A presente carta, extraída 

dos autos da reclamação abaixo-identificada, tem por finalidade a Citação 

de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da(o) peça inicial , cuja cópia 

segue anexa como parte integrante desta carta, para comparecer, 

acompanhado de advogado(s) habilitado(s), à audiência de CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA para o dia 13 DE MARÇO DE 2019 ÀS 10H10MIN na sede do 

Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, SE ASSIM O 

QUISER, Nela oferecer defesa escrita ou oral. BEM COmO PROCEDER A 

VOSSA INTIMAÇÃO, para que se manifeste, no prazo de 72 horas, acerca 

do pedido liminar requerido nos autos. NÚMERO DO PROCESSO: 

1005321-66.2018.8.11.0040 PARTE RECLAMANTE: THAMIRES FERREIRA 

CORREA ADVOGADO PARTE RECLAMANTE: PARTE RECLAMADA: 

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DIRETRAN LTDA – ME, 

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE MINAS GERAIS e DETRAN MT 

ADVOGADO DA PARTE RECLAMADA: DEFERIDA: Despacho em anexo. 

ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão aceitos, pela parte reclamada, como verdadeiros, os fatos 

alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, 

podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 

9.099/95). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, Elite Capitanio Gestora Judicial de do juizado e 

Informações: Rua Canoas Nº 641 - Bairro: Centro - Cidade: Sorriso-MT 

Cep:78890000 - Fone: 66-3545-8400.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005321-66.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THAMIRES FERREIRA CORREA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DIRETRAN LTDA - ME 

(REQUERIDO)

POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS (REQUERIDO)

DETRAN MT (REQUERIDO)

 

CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO ART. 18, I, DA LEI Nº 9.099/95 - 

RECLAMAÇÃO Sorriso - MT, 27 de setembro de 2018. Senhor(a): DETRAN 

MT Rua Paiaguas, n.º 1000, Bairro Paiaguas Cuiabá/MT, CEP 78048000 

Senhor(a): A presente carta, extraída dos autos da reclamação 

abaixo-identificada, tem por finalidade a Citação de Vossa Senhoria, por 

todo o conteúdo da(o) peça inicial , cuja cópia segue anexa como parte 

integrante desta carta, para comparecer, acompanhado de advogado(s) 

habilitado(s), à audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 13 DE 

MARÇO DE 2019 ÀS 10H10MIN na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, podendo, SE ASSIM O QUISER, Nela oferecer 

defesa escrita ou oral. BEM COmO PROCEDER A VOSSA INTIMAÇÃO, 

para que se manifeste, no prazo de 72 horas, acerca do pedido liminar 

requerido nos autos. NÚMERO DO PROCESSO: 

1005321-66.2018.8.11.0040 PARTE RECLAMANTE: THAMIRES FERREIRA 

CORREA ADVOGADO PARTE RECLAMANTE: PARTE RECLAMADA: 

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DIRETRAN LTDA – ME, 

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE MINAS GERAIS e DETRAN MT 

ADVOGADO DA PARTE RECLAMADA: DEFERIDA: Despacho em anexo. 

ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão aceitos, pela parte reclamada, como verdadeiros, os fatos 

alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, 

podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 

9.099/95). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, Elite Capitanio Gestora Judicial de do juizado e 

Informações: Rua Canoas Nº 641 - Bairro: Centro - Cidade: Sorriso-MT 

Cep:78890000 - Fone: 66-3545-8400.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 103328 Nr: 6331-41.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALAS NEGRETE SANTOS, REJANE 

NICOLETTI REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO GUEDES CARRARA - 

OAB:14865/MT, MARISA DE FÁTIMA DOS SANTOS NETO - OAB:

 Vistos etc.

Diante da certidão de tempestividade de fl. 778, RECEBO os Recursos de 

Apelação interposto pelo MPE na fl. 774 e pela Defesa na fl. 775.

Remetam-se os autos primeiramente ao MPE e após a Defesa, para 

apresentação das razões e contrarrazões.

Após, expeça-se a competente Guia de Execução Penal e remeta-se ao 

Egrégio TJMT para apreciação dos recursos.

Às providências, cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 183327 Nr: 11140-35.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS PEREIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO THIAGO DE ABREU 

BALATA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:

 Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de Revogação da Prisão Preventiva 

formulado pelo acusado VINICIUS PEREIRA SANTOS.Intime-se o acusado 

na pessoa do Advogado de Defesa. Cientifique-se o Ministério Público.No 

mais, apresentada a defesa preliminar nos termos do art. 55, §4º, Lei nº 

11.343/2006 e estando a denúncia conforme com os critérios do art. 41, 

CPP; inexistindo quaisquer das hipóteses do art. 43, CPP; inexistindo, por 

ora, causas excludentes da ilicitude e/ou da culpabilidade, salvo melhor 

instrução; havendo probabilidade da materialidade e da autoria, salvo, 

também, melhor instrução, recebo-a integralmente.Distribua-se, registre-se 

e autue-se como ação penal.Nos termos do artigo 394 do CPP c/c artigo 56 

da Lei nº 11.343/2006, designo audiência de Instrução e Julgamento para 

o dia 23 de outubro de 2018, às 17h00min. Proceda-se à intimação e 

requisição do denunciado.Cientifique o MP e a Defesa acerca da presente 

decisão Intimem-se e/ou requisitem-se as testemunhas arroladas nas fl. 46 

e 68, deprecando-se a oitiva das testemunhas não residentes nesta 

Comarca, se for o caso.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 103328 Nr: 6331-41.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALAS NEGRETE SANTOS, REJANE 
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NICOLETTI REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO GUEDES CARRARA - 

OAB:14865/MT, MARISA DE FÁTIMA DOS SANTOS NETO - OAB:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO ACUSADO DR. JOÃO GUEDES 

CARRARA, PARA QUE NO PRAZO LEGAL APRESENTE SUAS RAZÕES 

RECURSAIS, BEM COMO AS CONTRARRAZÕES DO RECURSO 

APRESENTADO PELA ACUSAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 195462 Nr: 7080-82.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAYTON DE FRANÇA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Vistos etc.

Diante do adiantado da hora, sendo que às 18:40 está sendo realizada 

audiência das 16h (autos 196496), redesigno audiência para o dia 02 de 

outubro de 2018, às 15h15min.

Mantenho inalteradas as demais determinações de fl. 66.

Cientifiquem-se o MPE e a DPE.

Às providências, cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 84888 Nr: 4181-58.2011.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTANISLAU ALFONSO NAGEL, JOSE 

ZEFERINO DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL HENRIQUE DE MELO - 

OAB:12671/MT, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - OAB:12979/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO ACUSADO ESTANISLAU AFONSO 

NAGEL, DR. DANIEL HENRIQUE DE MELO, OAB 12.671, PARA QUE NO 

PRAZO LEGAL APRESENTE AS CONTRARRAZÕES DO RECURSO DE 

APELAÇÃO INTERPOSTO PELA ACUSAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 61875 Nr: 5167-46.2010.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOF, JBB, RJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAM DE MATOS BORGES 

RUGINSKI - OAB:13462/MT, PABLINE FERREIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:47454, WESLEY ROBERT DE AMORIM - OAB:6610

 INTIMAR A NOBRE ADVOGADA DRA. PABLINE MAYARA BARBOSA 

BELFORTMEDEIROS, OAB 23873-0, PARA QUE NO PRAZO DE 10 (DEZ) 

DIAS APRESENTE DEFESA PRELIMINAR NOS PRESENTES AUTOS EM 

FACE DE JULYENDER BATISTA BORGES.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 106367 Nr: 9430-19.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX ANDRADE BASILIO, DIAN MARTINS FINK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 Vistos etc.

Considerando o Ofício nº 849/2018/ DPMT/ SORRISO, redesigno audiência 

de instrução para o dia 02 de outubro de 2018, às 13:30 horas.

 Intime-se/ requisite-se o PC José Maria, bem como o acusado Dian Martins 

Fink.

 Expeça-se precatória intimando o acusado Alex da audiência designada, 

preso em Sinop/MT.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 109336 Nr: 1702-87.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGDA MIRIAN SCHMIDT - 

OAB:13070/MT, SHARLON WILIAN SCHMIDT - OAB:16178/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia para o fim de 

ABSOLVER o réu EDER PINHIERO, devidamente qualificado, da acusação 

da prática dos delitos descritos no art. 155, caput, c/c art. 129, caput (por 

duas vezes) e c/c art. 147, caput, (por duas vezes), todos do Código 

Penal, fazendo-o com fundamento nas disposições do art. 386, inciso VII 

do Código de Processo Penal. Sem custas.Após o trânsito em julgado do 

presente veredicto, procedam-se às anotações de praxe e baixas 

necessárias. Determino que o Cartório faça as comunicações de estilo, 

sobretudo para os Institutos de Identificação [art. 809, inciso VI do Código 

de Processo Penal].Declaro esta por publicada com a entrega em 

Secretaria da 5ª vara. Dispensado o registro, na forma prevista na 

CNGC/MT. Registre-se. Intime-se.Notifique-se o Ministério Público.Sorriso - 

MT, 10 de Abril de 2017.Glauber Lingiardi Strachicini,Juiz Substituto, em 

Substituição Legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155424 Nr: 6647-49.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS MÁRIO DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CARLOS MÁRIO DA SILVA SOUZA, Cpf: 

04979268145, Rg: 2502440-0, Filiação: Antonio Carlos da Silva Souza e 

Euzanira da Silva Souza, data de nascimento: 24/02/1993, brasileiro(a), 

natural de Peixoto de Azevedo-MT, solteiro(a), pintor, Telefone 9958-8327. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministperio Público do Esstado de Mato Grosso, , por 

intermédio de Sua Promotora de Justiça em exercício nesta comarca, vem 

com base no incluso Inquérito Policial oferecer denúncia em face de Carlos 

Mário da Silva Souza, qualificado nos autos, pela prática do fato delituoso 

a seguir transcrito: Noticiam os autos que no dia 14/07/2015, por volta das 

23:52 horas, num bar localizado na esquina do Beco São Tomes, nesta 

urbe, oacusado adquiriu/recebeu/ocultou, em proveito proprio ou aheio, 

coisa que sabia ser produto de crime. Segundo oque restou apurado dos 

autos, no dia dos fatos a Polícia Militar após receber denuncias inormando 

que no referido bar ocorre comercialização de entorpecente, e também o 

recebimento de de produtos de crime, diligenciou até o local,e após a 

permissão do indiciado responsavel pelo local realizaram buscas no 

interior do estabelecimtno, e lograram êxito em encontrar em um dos 

quarto no interior de um tenis um extrato de banco pertencente ao Sr. 

Luciano Testa, o qual reconheceu o tenis como sendo de sua propriedade, 

objeto este que foi roubado de sua residência no dia 09/07/2015. OPosto 

isso o Ministério Público oferece denúncia em face de Carlos Mário da 

Silva Souza, como incurso nas penas do artigo 180 Caput do CP, 

requerendo que recebida e autuada esta seja o mesmo citado para 
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responder acusação por escrito no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho: Processo nº. 6647-49.2016.811.0040.Código nº. 

155424.Inquérito Policial.Vistos.Estando a denúncia conforme com os 

critérios do art. 41, CPP; inexistindo quaisquer das hipóteses do art. 43, 

CPP; inexistindo, por ora, causas excludentes da ilicitude e/ou da 

culpabilidade, salvo melhor instrução; havendo probabilidade da 

materialidade e da autoria, salvo, também, melhor instrução, recebo-a 

integralmente.Distribua-se, registre-se e autue-se como Ação 

Penal.CITEM-SE e INTIMEM-SE os acusados, para no prazo de 10 (dez) 

dias, respondam por escrito à acusação nos termos dos artigos 396 e 

396-A do CPP.Nos termos do Provimento nº 30/2008/CGJ/MT, quando da 

citação dos acusados, deverá o Sr. Oficial de Justiça indagá-lo quanto à 

pretensão de constituir Advogado ou se deseja que sua defesa seja 

patrocinada pela Defensoria Pública. Na última hipótese, ABRA-SE imediata 

vista dos autos à Defensoria Pública.Conforme requerido pelo MP, acosto 

aos autos neste momento Certidão de Antecedentes Criminais dos 

acusados, disponibilizado pelo TJMT.INDEFIRO o pedido, veiculado por 

parte do Ministério Público nos item “2” de fl. 34, que objetiva a requisição 

de informações, dirigidas à órgãos/repartições públicas, com o propósito 

de obter folha/certidão de antecedentes criminais em nome do réu. É que, 

segundo o feitio da legislação de regência, o Ministério Público, na 

condição de ‘dominus litis’ e atuando na defesa da ordem jurídica, do 

regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, 

detém a prerrogativa de conduzir/promover diligências investigatórias e 

requisitar/solicitar diretamente documentos e informações [art. 129, incisos 

VI e VIII da CRFB/88, do art. 26, inciso I, alínea ‘b’, II e IV da Lei n.º 

8.625/1993 e do art. 13, inciso II e art. 47, ambos do Código de Processo 

Penal]. O Poder Judiciário não está obrigado/forçado, de forma genérica e 

não-individualizada, a deferir a realização de diligências, pleiteadas pelo 

órgão acusador, exceto se demonstrada a necessidade efetiva de sua 

intermediação, por intermédio da exposição de justificativa concreta que 

demonstre a existência de dificuldade ou de obstáculo instransponível 

para a concretização do ato, através da utilização/emprego de meios 

próprios [cf.: STJ, ROMS n.° 28.358/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. Felix Fischer, 

j. 10/03/2009; STJ, REsp n.º 664.509/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. José Arnaldo 

da Fonseca, j. 03/03/2005; STJ, AgRg no REsp n.º 938.257/RS, 5.ª Turma, 

Rel.: Min. Laurita Vaz, j. 03/02/2011], o quê, sem dúvidas, não ocorre na 

hipótese ‘sub judice’.CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências.Sorriso - MT, em 14 de 

dezembro de 2016. Marina Carlos França Juíza de Direito em Substituição 

Legal

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Eugênio Comelli, 

digitei.

Sorriso, 26 de setembro de 2018

Claudete Scatolin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 178683 Nr: 8281-46.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDOIR RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECÍLIA NOBRE TORRES - 

OAB:17453/O, DANIELA DE PAULA BERGAMASCHI - OAB:7367, PLINIO 

FRANCISCO BERGAMACHI JUNIOR - OAB:8384

 dois testes, inclusive com um dos etilômetros calibrado [última verificação 

em 19/07/2017], aproximadamente um mês após a realização do bafômetro 

no acusado [19/08/2017], não havendo em falar que o etilômetro 

encontrava-se fora do prazo exigidos pela norma regulamentadora para 

aferição. Assim, no caso em tela, entendo suficiente o teste de bafômetro 

realizado pelo indiciado, juntamente com os demais indícios constantes 

dos autos, para demonstrar o estado de embriaguez do acusado. 

Ademais, a questão suscitada demanda mais profunda análise, a qual 

poderá ser obtida no decorrer da instrução processual. No mais, concedo 

ao acusado o direito de suspensão condicional do processo, e designo 

audiência para oferecimento da proposta para o dia 21 de novembro de 

2018, às 16h15min. Intime-se o acusado e o advogado de defesa.Ciência 

ao MPE. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso - MT, em 25 de 

setembro de 2018.Emanuelle Chiaradia Navarro ManoJuíza de Direito.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 180498 Nr: 9397-87.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILTON PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Processo: 9397-87.2017.811.0040 (Código 180498)

VISTOS/KP.

Destarte, quanto a vitima SAVIO AUGUSTO PORTO CARVALHO expeça 

Carta Precatória para a Comarca de Santarém/PA para intimação e oitiva 

da vitima conforme endereço de fls. 119/120.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 25 de setembro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 199148 Nr: 9197-46.2018.811.0040

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AP, SAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR VIANA LUCENA - 

OAB:19417/O, FERNANDO PARMA TIMIDATI - OAB:OAB/MT 8.840, 

HERMES DA SILVA - OAB:14884

 Processo n. 9197-46.2018.811.0040 (199148).

Vistos etc.

Tendo em vista que o advogado Cezar Viana Lucena, OAB/MT 19.417, 

atua na defesa de Marcelo Felipe Morelo, em caso que envolve violência 

doméstica contra a mulher, nos moldes da Lei 11.340/06, e que o mesmo 

também atua como advogado cadastrado no CREAS em Sorriso, 

atendendo mulheres vítimas de violência doméstica, o que caracteriza 

grande incongruência, pois a função exige relação de confiança das 

vítimas para com os servidores do órgão público, expeça-se ofício 

comunicando-se tal fato à Secretaria de Ação Social Municipal, ao 

Conselho Municipal de Direitos das Mulheres, ao Ministério Público, e a 

OAB/MT, para as providências cabíveis.

 Sorriso/MT, 21 de setembro de 2018.

Anderson Candiotto

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 174121 Nr: 5707-50.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINVALDO PEREIRA DE SOUZA, PAULO 

CESAR DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Militão De Freitas - 

OAB:19747/O, JOSÉ FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES - OAB:8502/O

 Certifico e dou fé, que remeto o presente para INTIMAÇÃO da defesa a 

fim de apresentar suas alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 165173 Nr: 588-11.2017.811.0040

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ADILSON OVÍDIO CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DE AZEVEDO 

PONTES - OAB:8502 B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 588-11.2017.811.0040 (código 165173)

VISTOS/KP

Uma vez que o réu informou que deseja ser assistido pela DPE conforme 

fls. 29/30, acolho pedido da DPE quanto à revogação do mandato ao 

patrono anteriormente constituído Dr. José Francisco de Azevedo Pontes.

Ciência ao patrono ora desconstituído, desta decisão.

De outro modo determino que a Gestora Judicial apense estes autos ao 

Inquérito Policial principal.

Após, vistas ao MPE.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Sorriso/MT, 25 de setembro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 177472 Nr: 7528-89.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS MOURA - 

OAB:16233

 Processo: 7528-89.2017.811.0040 Código 177472 VISTOS/MV. Trata-se 

de ação penal com derradeira apresentação da defesa prévia, estando o 

feito apto ao seu saneamento e incursão na fase eminentemente 

probatória. Destarte, não sendo o caso de absolvição sumária face não 

incidência das hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 et 

seq, ambos do CPP, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 20/03/2019 às 16:00 horas. No que atine à intimação das testemunhas 

arroladas, (...) Portanto, à luz da consagração de regras fundamentais 

previstas na Constituição Federal pelo novo CPC, como a duração 

razoável do processo; do sincretismo processual, autorizado 

expressamente pelo art.3º, do Código de Processo Penal ; do princípio da 

cooperação das partes, previsto no artigo 6º, do CPC; de um tratamento 

paritário entre patronos atuantes em searas diferentes dos vários ramos 

do Direito Pátrio; e da Teoria Geral do Processo, do que dispõe o artigo 

396-A, do CPP, determino a aplicação do artigo 455, do CPC, de sorte que 

caberá ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, aplicando-se, em todo caso, as 

regras previstas nos §1º, §2º, §3º, §4º e §5º, do referido artigo. 

Sorriso/MT, 25 de setembro de 2018. ANDERSON CANDIOTTO Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 128888 Nr: 4710-38.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INES RODRIGUES DE PAULO, APARECIDO 

FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO FONSECA COSTA - 

OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 Certifico e dou fé, que remeto o presente para INTIMAÇÃO da defesa a 

fim de apresentar suas alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 102784 Nr: 5743-34.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEFERINO BENITES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUESLLEY DE OLIVEIRA LEITE 

- OAB:8241/MT, JOÃO PAULO CARDOSO CASTALDO - OAB:8227-B, 

Kleyton Proença de Oliveira - OAB:16810/0

 Certifico e dou fé, que remeto o presente para INTIMAÇÃO da defesa a 

fim de apresentar suas alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 177662 Nr: 7616-30.2017.811.0040

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EDUARDO LENNON FERNANDES BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGISSON JOSÉ DE CASTRO - 

OAB:6214-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 7616-30.2017.811.0040 (Código 177662)

VISTOS/KP

Trata-se de Ação De Restituição De Coisa Apreendida formulado por 

EDUARDO LENNON FERNANDES BENTO.

Considerando que houve comprovação da propriedade de 01 (uma) 

pistola, marca GLOCK, calibre 380, número de série YLG904, cadastrado 

no Sinarm 2015/008561991-62, apreendido nos autos principais, com a 

respectiva apresentação do certificado do Registro de arma de fogo, 

DEFIRO o pedido de restituição do bem.

 Para tanto, providencie o encarte aos autos de Guia de Transporte 

expedida pela Polícia Federal, vez que, conforme restou comprovado nos 

autos, o requerente não possui o condizente Porte de Arma de Fogo 

homologado pela autoridade competente, desta forma, não podendo 

transportar o bem perquirido.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 28 de fevereiro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

Comarca de Tangará da Serra

Diretoria do Fórum

Despacho

Autos n. 16937-10.2018.811.0055 (Código: 289838) Vistos.Trata-se de 

pedido de licença prêmio formulado pelo Servidor Maurildes Silva Carvalho, 

matrícula 3275, relativo ao quinquênio 14/09/2013 a 14/09/2018. A fl. 06, 

consta informação da Central de Administração desta Comarca, que o 

servidor não infringiu com o disposto no art. 110 da Lei Complementar 

04/90. É o relatório. Decido. Cumpridos os requisitos legais, consoante 

disposição expressa no artigo 109 e seguintes da Lei Complementar nº 

04/90, bem como considerando a informação prestada pela Coordenadoria 

Administrativa desta Comarca DEFIRO a concessão da Licença Prêmio, 

requerida pelo Servidor MAURILDES SILVA CARVALHO, referente ao 

quinquênio de 14/09/2013 a 14/09/2018, condicionando seu usufruto ao 

disposto no art. 111 da supracitada Lei.Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra, 20 de 

setembro de 2018. LEILAMAR APARECIDA RODRIGUES Juíza de Direito 

Diretora do Foro em subst. legal

Decisão

Autos n. 16925-93.2018.811.0055 (Código:289819)

Vistos.Trata-se de pedido de licença prêmio formulado pelo Servidor 

Antonio Augusto Ribeiro, matrícula 3191, relativo ao quinquênio 24/06/2008 

a 24/06/2013. A fl. 05, consta informação da Central de Administração 

desta Comarca, que o servidor não infringiu com o disposto no art. 110 da 

Lei Complementar 04/90.

É o relatório. Decido. Cumpridos os requisitos legais, consoante disposição 

expressa no artigo 109 e seguintes da Lei Complementar nº 04/90, bem 

como considerando a informação prestada pela Coordenadoria 

Administrativa desta Comarca DEFIRO a concessão da Licença Prêmio, 

requerida pelo Servidor ANTONIO AUGUSTO RIBEIRO,referente ao 

quinquênio de 24/06/2008 a 24/06/2013, condicionando seu usufruto ao 

disposto no art. 111 da supracitada Lei.Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Tangará da Serra, 20 de setembro 

de 2018. LEILAMAR APARECIDA RODRIGUES Juíza de Direito Diretora do 

Foro em subst. legal

1ª Vara Cível

Expediente
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 263707 Nr: 27445-49.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEVERSON HENRIQUE DE SOUZA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT

 Certifico e dou fé que, conforme informação de fl. 121, a perícia médica 

será realizada no dia 14.12.2018 (sexta-feira), às 10h30min, nas 

dependência do Fórum desta Comarca, sito à Avenida Tancredo Neves, nº 

1220-N, Jardim Mirante, nesta cidade de Tangará da Serra – MT, devendo 

o periciando comparecer no horário acima mencionado, acompanhado de 

todos os seus exames e laudos médicos que possuir. Em atendimento ao 

Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de cientificar os advogados das partes da 

presente designação, bem como ao setor de expedição de documentos 

para intimação pessoal da parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 264142 Nr: 27789-30.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO PARQUE TARUMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO MUNIZ PONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se 

efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 153769 Nr: 2432-87.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. A. DE JESUS ME, LUCIRENE ALMIRA DE 

JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO 

- OAB:152.305-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se 

efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 289284 Nr: 16437-41.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE COSSETIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - 

OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RECEBO a petição inicial.

Trata-se de pedido de busca e apreensão, fundado a partir de contrato 

garantido por alienação fiduciária, pelo qual o requerente, BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, pretende alcançar o bem que se 

encontra em posse da parte requerida ELIANE COSSETIN, em decorrência 

da cédula de crédito bancário indicada à fls. 06/09.

 Como é reconhecido no artigo 3º, caput, do Decreto-Lei n. 911/69, a 

medida liminar necessita apenas da comprovação da mora ou da 

inadimplência, o que se verificará por “carta registrada com aviso de 

recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso 

seja a do próprio destinatário”.

 No caso judicializado, a mora da parte requerida ficou devidamente 

comprovada pelo instrumento de protesto de fl. 12-verso. Assim, 

atendendo ao disposto no artigo 2º, § 2º, do Decreto-lei n. 911/69.

Portanto, uma vez que foram observados os requisitos legais, DEFIRO a 

liminar de busca e apreensão, consoante o Decreto-lei n. 911/69 e 

DETERMINO:

I) O devedor fiduciante poderá, no prazo de 05 (cinco) dias do 

cumprimento da liminar, depositar a integralidade da dívida, conforme o 

cálculo apresentado pelos credores, recebendo o bem livre de ônus.

 II) Caso assim não proceda, a propriedade e a posse do bem se 

consolidará no patrimônio dos credores fiduciários.

III) Também do cumprimento da liminar contará o prazo de 15 (quinze) dias 

para responder à demanda, sob pena de revelia, que poderá ser utilizado 

para discutir o valor do débito pago, ainda que a devedora já tenha 

depositado a integralidade da dívida.

IV) Após a apreensão, o veículo será depositado em mãos da parte autora 

ou de quem ela indicar.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 289284 Nr: 16437-41.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE COSSETIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - 

OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se 

efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 103575 Nr: 2406-65.2008.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE AUREA LEITE DE FIGUEIREDO, JAMIR 

GOMES DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BV LEASING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE CRISTÓVÃO ALMEIDA 

- OAB:OAB-MT 9585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e artigos 9º e 10 do CPC, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte requerida para, no prazo de quinze dias, 

manifestar acerca da petição de fl. 305.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 256871 Nr: 22145-09.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMILSON ALVES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A OAB/MT

 Certifico e dou fé que, conforme informação de fl. 78, a perícia médica 

será realizada no dia 14.12.2018 (sexta-feira), às 11 horas, nas 

dependência do Fórum desta Comarca, sito à Avenida Tancredo Neves, nº 

1220-N, Jardim Mirante, nesta cidade de Tangará da Serra – MT, devendo 

o periciando comparecer no horário acima mencionado, acompanhado de 

todos os seus exames e laudos médicos que possuir. Em atendimento ao 

Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de cientificar os advogados das partes da 

presente designação, bem como ao setor de expedição de documentos 

para intimação pessoal da parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 197889 Nr: 13060-67.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERRAPLANAGEM ITÁLIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUDSON ROBERTO RINCO PEREZ, ADRIANA 

PAULA VIEIRA LUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YOHAN FUCHS SELLE - 

OAB:17164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Cortes - 

OAB:20381/O, Gerusa Ascoli Grespan - OAB:20242, Mauricio 

Montagner - OAB:20670/O

 Certifico e dou fé que, nesta data, em consulta ao site do e. TJMT, 

verifiquei que a guia nº 71183 consta como "Não arrecadada", conforme 

documento a seguir juntado. Desta forma, como o valor foi pago por meio 

de débito em conta, referido valor pode ter sido extornado para a conta 

bancária do pagante ou caso tenha sido debitado, deverá ser requerido a 

restituição junto à Coordenadoria Administrativa do Foro, em razão da 

necessidade de abertura de procedimento administrativo. De qualquer 

forma, o mandado de penhora, avaliação e remoção encontra-se na posse 

da oficial de justiça para cumprimento, aguardando tão-somente o 

recolhimento da diligência. Assim, em atendimento ao provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao setor de matéria de imprensa com a 

finalidade de intimar a parte autora para que providencie o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a respectiva guia de pagamento 

ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br -> Emissão de Guias On Line -> Diligência) e juntada aos 

autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias, 

a fim de que se efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 263685 Nr: 27431-65.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL FERREIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A OAB/MT

 Certifico e dou fé que, conforme informação de fl. 92, a perícia médica 

será realizada no dia 14.12.2018 (sexta-feira), às 10h30min, nas 

dependência do Fórum desta Comarca, sito à Avenida Tancredo Neves, nº 

1220-N, Jardim Mirante, nesta cidade de Tangará da Serra – MT, devendo 

o periciando comparecer no horário acima mencionado, acompanhado de 

todos os seus exames e laudos médicos que possuir. Em atendimento ao 

Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de cientificar os advogados das partes da 

presente designação, bem como ao setor de expedição de documentos 

para intimação pessoal da parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 220781 Nr: 10736-70.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFRANIO DE SOUZA COSTA ME, AFRANIO DE 

SOUZA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se 

efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 270894 Nr: 1889-11.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIR CARLOS LUSTOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A OAB/MT

 Certifico e dou fé que, conforme informação de fl. 195, a perícia médica 

será realizada no dia 14.12.2018 (sexta-feira), às 10h30min, nas 

dependência do Fórum desta Comarca, sito à Avenida Tancredo Neves, nº 

1220-N, Jardim Mirante, nesta cidade de Tangará da Serra – MT, devendo 

o periciando comparecer no horário acima mencionado, acompanhado de 

todos os seus exames e laudos médicos que possuir. Em atendimento ao 

Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de cientificar os advogados das partes da 

presente designação, bem como ao setor de expedição de documentos 

para intimação pessoal da parte autora.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 276103 Nr: 5763-04.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico e dou fé que, conforme informação de fl. 67, a perícia médica 

será realizada no dia 14.12.2018 (sexta-feira), às 11 horas, nas 

dependência do Fórum desta Comarca, sito à Avenida Tancredo Neves, nº 

1220-N, Jardim Mirante, nesta cidade de Tangará da Serra – MT, devendo 

o periciando comparecer no horário acima mencionado, acompanhado de 

todos os seus exames e laudos médicos que possuir. Em atendimento ao 

Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de cientificar os advogados das partes da 

presente designação, bem como ao setor de expedição de documentos 

para intimação pessoal da parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147285 Nr: 7068-33.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILVANI ZARICHTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 
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SANTOS - OAB:3881/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA da parte requerente para que efetue, no prazo de 

5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

508,83 (quinhentos e oito reais e oitenta e três centavos). Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 372,00 (trezentos e setenta e 

dois reais), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,83 (cento e 

trinta e seis reais e oitenta e três centavos), para fins da guia de taxa. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas, 

incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema 

vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da 

Serra aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte 

deverá providenciar também o pagamento das custas ao contador não 

oficializado no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove 

centavos), devendo este último valor ser depositado na conta corrente 

104126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué 

Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos 

autos sob pena de anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

devendo juntar aos autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, 

caso não sejam efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito 

relativa aos valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 287701 Nr: 15365-19.2018.811.0055

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RURAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO GODOY MAGALHÃES 

- OAB:234.123/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:6218-MT, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A 

OAB/MT, ROSANE SANTOS DA SILVA - OAB:17087/O, SILVIA BEATRIZ 

LOURENÇO DOS SANTOS - OAB:10.819, TATIANA SEMENÇATO 

FRANÇA - OAB:22.153

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 51, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte devedora para manifestar, no prazo de 

cinco dias, acerca da presente impugnação de crédito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 140535 Nr: 11106-25.2011.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLODOVEU FRANCIOSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Teixeira Campos - 

OAB:7591-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR FABRICIO MENEGUELLO 

- OAB:37741/PR, ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - OAB:OAB/PR 

11849

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de cientificar os advogados 

das partes de que a Cooperativa Sicredi Sudoeste MT/PA efetuou o 

depósito dos valores bloqueados diretamente na conta bancária do autor, 

conforme determinado pelo MMº Juiz de Direito, cujo comprovante 

encontra-se juntado às fls. 308/309.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 13433 Nr: 3220-58.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCADÃO DO CIMENTO LTDA, JOSE SILVA 

CALHAU, CLARINHA DE LIMA CALHAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANNE KARLA RIBEIRO - 

OAB:8367/MT, PATRICIA ELISA VIEIRA BRITO - OAB:10304-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITELVINO HOFFMAN - 

OAB:3441/MT, Karlla Christine Coelho Fernandes Carvalho - 

OAB:8852/MT, Sílvio Félix de Oliveira - OAB:12.403

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 940/941, 

impulsiono os presentes autos ao setor de maetéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes, na forma do artigo 688 do CPC, para, no 

prazo 30 dias, promoverem a sucessão “causa mortis”, indicando os 

herdeiros, com qualificação e endereço, caso inexistente inventário em 

curso, ou indicando o inventariante, com a juntada do termo de nomeação, 

além da qualificação e endereço, se existente inventário em curso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 13433 Nr: 3220-58.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCADÃO DO CIMENTO LTDA, JOSE SILVA 

CALHAU, CLARINHA DE LIMA CALHAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANNE KARLA RIBEIRO - 

OAB:8367/MT, PATRICIA ELISA VIEIRA BRITO - OAB:10304-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITELVINO HOFFMAN - 

OAB:3441/MT, Karlla Christine Coelho Fernandes Carvalho - 

OAB:8852/MT, Sílvio Félix de Oliveira - OAB:12.403

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 941, 

impulsiono os presentes autos ao setor de maetéria de imprensa a fim de 

intimar o advogado Dr. Sílvio Félix de Oliveira (OAB/DF 12.403) para, no 

prazo de 15 dias, apresentar procuração “ad judicia” outorgada pelo 

espólio, uma vez que manifesta nos autos em seu nome, indicando, ainda, 

os herdeiros, com qualificação e endereço, caso inexistente inventário em 

curso, ou indicando o inventariante, com a juntada do termo de nomeação, 

além da qualificação e endereço, se existente inventário em curso, sob 

pena de o feito seguir a sua revelia.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 14772 Nr: 4325-36.2001.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. CALHAU E CIA LTDA - CAFEEIRA PARANÁ, 

JOSE SILVA CALHAU, CLARINHA DE LIMA CALHAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISA FLUMIAN PIRES DE SALES 

- OAB:7354/MT, JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367/MT, MARCELO 

AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karina Oliveira Miranda - 

OAB:210578, Sílvio Félix de Oliveira - OAB:12.403

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 

1079/1079-verso, diante da petição do autor de fl. 1084, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os 

advogados da parte executada para, na forma do artigo 688 do CPC, no 

prazo 30 dias, promover a sucessão “causa mortis”, indicando os 

herdeiros, com qualificação e endereço, caso inexistente inventário em 

curso, ou indicando o inventariante, com a juntada do termo de nomeação, 

além da qualificação e endereço, se existente inventário em curso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 14772 Nr: 4325-36.2001.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. CALHAU E CIA LTDA - CAFEEIRA PARANÁ, 

JOSE SILVA CALHAU, CLARINHA DE LIMA CALHAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISA FLUMIAN PIRES DE SALES 

- OAB:7354/MT, JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367/MT, MARCELO 

AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karina Oliveira Miranda - 
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OAB:210578, Sílvio Félix de Oliveira - OAB:12.403

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 

1079-verso, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de 

imprensa a fim de intimar o advogado Dr. Sílvio Félix de Oliveira (OAB/DF 

12.403) para, no prazo de 15 dias, apresentar procuração “ad judicia” 

outorgada pelo espólio, uma vez que manifesta nos autos em seu nome, 

indicando, ainda, os herdeiros, com qualificação e endereço, caso 

inexistente inventário em curso, ou indicando o inventariante, com a 

juntada do termo de nomeação, além da qualificação e endereço, se 

existente inventário em curso, sob pena de o feito seguir a sua revelia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 270804 Nr: 1832-90.2018.811.0055

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:6218-MT, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 151, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar o Administrador Judicial para manifestar, no prazo de dez dias, 

acerca do que fora apresentado pela sociedade empresária recuperanda 

às fls. 173/176.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 285175 Nr: 13217-35.2018.811.0055

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RURAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:39274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 141626 Nr: 960-85.2012.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPREMAC COMERCIO E MANUTENÇÃO EM 

COMPRESSORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAREZZI ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARILTON FAUSTINO DE AQUINO - 

OAB:4589-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO SCHNEIDER 

IBAÑEZ - OAB:6281/MT

 Certifico e dou fé que compulsando os autos presentes autos e em 

especial a matrícula referente ao imóvel penhorado de fls. 235/235-verso, 

verifiquei que não há credores a serem intimados nos termos dos artigos 

804 e 889, do CPC. Entretanto, considerando-se que referida certidão é 

datada de 18.10.2017, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria 

de imprensa a fim de intimar os advogados das partes para, no prazo de 

quinze dias, promoverem a juntada de certidão atualizada da matrícula nº 

26185, do CRI desta comarca, a fim de que seja efetivada eventual 

intimação, necessária para a legalidade da alienação do imóvel penhorado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 233021 Nr: 21917-68.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA, 

EDUARDO GIOVANI BOTH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS VINICIUS DE 

MORAIS JUNQUEIRA - OAB:SP:175.803-B, SAMUEL FRANCISCO - 

OAB:10908/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da certidão de fl 

retro, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim 

de intimar os advogados da parte autora para manifestarem, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 15128 Nr: 1039-50.2001.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SEBASTIÃO NICOLINI, THEREZA 

ANCELMO NICOLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:17799, João Manoel Júnior - OAB:3284-B/MT, MIRANDA DE 

OLIVEIRA APPELT - OAB:13.330 OAB/MT, Nelson Aparecido Manoel 

Júnior - OAB:5454-B/MT, NELSON MANOEL JÚNIOR - OAB:5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 161460 Nr: 12094-75.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DANIELI TOZI, ALCEU TOZI, 

ALAIDES DE MAGALHAES TOZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 180832 Nr: 22772-18.2014.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISA INES BONETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/A, JOSÉ MARTINS - OAB:84.314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 
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cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 28889 Nr: 2816-31.2005.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. R. PEÇAS AGRICOLAS LTDA ME, CARLOS 

ADALBERTO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO FERNANDES PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se 

efetive o cumprimento do mandado.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 179586 Nr: 21646-30.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SFZ, EF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Tendo em vista o petitório de fl. 120 e considerando a cota ministerial retro, 

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprove nos autos se o executado ainda atua como procurador no 

processo mencionado nos autos.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Expeça-se o necessário.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 253201 Nr: 19361-59.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TMG, RM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA PATRICIA PASQUALLI - 

OAB:10.633 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O, WAGNER LUIS FRANCIOSI GOMES - OAB:20717-O

 Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente às fls. 40/41 e 

tendo em vista o parecer ministerial de fl. 42, HOMOLOGO para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado entre as 

partes.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 113450 Nr: 3617-05.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLNDQ, ESN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVDQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY LOPES TORRES - 

OAB:9443/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a parte exequente informa nos autos 

que não possui mais interesse no feito, pugnando pela extinção do mesmo 

(fl. 171).

Nos termos do art. 200, § único, do CPC, a desistência da ação somente 

produz efeitos após a homologação judicial.

Posto isso, inexistindo óbice legal, HOMOLOGO o pedido de desistência 

formulado pela requerente, e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do 

CPC.

Custas pela parte exequente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

de justiça gratuita.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Por fim, PROCEDA ainda a Sra. Gestora Judiciária com o levantamento de 

qualquer restrição realizada em desfavor do executado.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 279047 Nr: 8266-95.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LBDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRILLY LAÍS SAVAN SOARES - 

OAB:21474/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC desta Comarca, HOMOLOGO 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo realizado entre 

as partes.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

Publique-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 160636 Nr: 10660-51.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADG, JGD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - OAB:12107/MT

 Vistos.

Conforme se depreende dos autos à fl. 123, a representante da parte 
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exequente informa que os valores bloqueados a título de FGTS 

satisfizeram integralmente o débito alimentar, e, por consequência, requer 

a extinção da presente execução.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público opina pela extinção do feito, 

ante a satisfação do débito alimentar (fl. 124).

Com efeito, o art. 924, inciso II, e 925, ambos do CPC, preceitua:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita 

(...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 

924, inciso II c/c 925 ambos do Código de Processo Civil.

Proceda a Sra. Gestora Judiciária com o necessário para o levantamento 

do valor bloqueado a título de FGTS em favor da parte exequente.

Custas pela parte executada, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da Justiça Gratuita.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 265052 Nr: 28480-44.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HNDN, LAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente às fls. 19/20 e 

tendo em vista o parecer ministerial de fl. 23, HOMOLOGO para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado entre as 

partes.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 276377 Nr: 5998-68.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TGM, JPG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAIRO DOMINGOS DARTORA - 

OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC desta Comarca à fl. 36/36-v e 

tendo em vista o parecer ministerial de fl. 38, HOMOLOGO para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo realizado entre as partes, 

referente a guarda e ao pagamento de alimentos.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

de Justiça Gratuita.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 267300 Nr: 30118-15.2017.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO LOPES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE FRANCISCA DALENOGARE 

PIZATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em consulta ao sistema Apolo constatei a inexistência de 

lembrete a ser juntada neste processo. Certifico ainda, que decorreu o 

prazo, para a parte inventariante cumprir a determinação de fl.31, apesar 

de estar devidamente intimada para o ato, fl.32. Assim sendo, em 

cumprimento a Ordem de Serviço nº 001/2015 e do Provimento nº 

056/2007-CGJ, impulsiono os autos para que seja intimado a advogada do 

inventariante, bem como, seja intimada pessoalmente a inventariante, para 

dar prosseguimento no feito e cumprir a determinação de fl.31, no prazo 

de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 485, 

inciso III, do CPC.

Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat.7761

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 253646 Nr: 19720-09.2017.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA 

- OAB:13286-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar o(a) advogado(a) da parte 

autora para, no prazo legal, comparecer nesta Secretaria da 2ª Vara Cível 

a fim de retirar e instruir o formal de partilha que se encontra devidamente 

confeccionado na contracapa dos autos, para as providências cabíveis.

Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat.7761

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 206766 Nr: 20366-87.2015.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIA CAROLINA ALMEIDA DANTAS, DULCELINA 

MARIA DE ALMEIDA, FABIANA MARIA DE ALMEIDA DANTAS, FABIO 

VINICIUS ALMEIDA DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE FRANCISCO AVELINO DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em consulta ao sistema Apolo, constatei a inexistência de 

lembrete a ser juntada neste processo. Certifico ainda, que decorreu o 

prazo para o inventariante, cumprir a determinação de fl.55, apesar de 

estar devidamente intimada através de seu advogado, conforme consta à 

fl.56 dos autos. Assim sendo, em cumprimento a Ordem de Serviço nº 

001/2015 e do Provimento nº 056/2007-CGJ, impulsiono os autos para que 

seja intimado o advogado do inventariante, bem como, seja intimada 

pessoalmente a inventariante, cumprir a determinação de fl.55, no prazo 

de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 485, 

inciso III, do CPC.

Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário
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 Mat.7761

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 160546 Nr: 10487-27.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCMDO, LFMDO, NCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, MARY ANGELA FELICISSIMO - OAB:22829/O, 

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em consulta ao sistema Apolo constatei a inexistência de 

lembrete em que conste petição para ser juntada neste processo.Certifico 

ainda, que decorreu prazo para a parte autora manifestar da certidão de 

fl.90, apesar de estar devidamente intimada para o ato, fl.91, através de 

seus advogados. Assim sendo, intimo os advogados da parte autora, bem 

como encaminho os autos ao escaninho para que seja confeccionado o 

mandado/Carta Precatória de intimação para a parte autora pessoalmente, 

para dar prosseguimento no feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat.7761

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 58187 Nr: 7647-88.2006.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO GIRARDI, VALDEMIRO BORGES GIRARDI, 

CLEBER BORGES GIRARDI, DOLSIMAR ANTÔNIO BORGES GIRARDI, JOSÉ 

AULACIR BORGES GIRARDI, GRACIETE DE FATIMA MARCOS, IVANETE 

GIRARDI MARCON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE TEREZA BORGES GIRARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, ELIAS HORÁCIO DA SILVA - OAB:4.816 

OAB/MT, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar o(a) advogado(a) da parte 

autora para, no prazo legal, comparecer nesta Secretaria da 2ª Vara Cível 

a fim de retirar e instruir o formal de partilha que se encontra devidamente 

confeccionado na contracapa dos autos, para as providências cabíveis.

Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat.7761

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 61163 Nr: 2750-80.2007.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE DE FÁTIMA ZITKOSKI DAMAS, JHONATAN 

CEZAR ZITKOSKI DAMAS, DIOGO VINICIUS ZITKOSKI DAMAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOAO DAMAS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, considerando os documentos juntados nos autos, vejo que a 

homologação do feito é medida que se impõe.Posto isso, e pelo mais que 

dos autos consta, com fulcro no artigo 659, do CPC, HOMOLOGO, para 

que produza os devidos e legais efeitos a partilha de fls. 627/639, relativa 

aos bens deixados pelo falecido João Damas Neto, atribuindo a meação e 

o seu quinhão hereditário dos bens descritos nestes autos, à viúva meeira 

e única herdeira Janete de Fátima Zitkoski Damas, o que faço com 

observância dos artigos 660 a 663, do CPC, ressalvados erros, omissões 

ou eventuais direitos de terceiros. Custas pela parte 

requerente.Publique-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, expeça-se a 

competente Carta de Adjudicação, fornecendo à parte interessada as 

peças necessárias, nos termos do artigo 659, § 2º do CPC.Intime-se a 

Fazenda Pública Estadual para o devido lançamento administrativo do 

imposto de transmissão e outros tributos porventura incidentes, nos 

termos do § 2º, do artigo 662, do CPC.Em seguida arquivem-se os autos, 

com as cautelas de estilo.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 261775 Nr: 26168-95.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BBS, LDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS FERNANDO DA LUZ 

- OAB:24959/O, WILLIAM LOPES DA SILVA - OAB:157942

 Certifico, ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de fls.49, que nos 

termos da legislação vigente e do Provimento n.º 056/2007, impulsiono 

estes autos, a fim de intimar a parte autora a se manifestar, requerendo o 

que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Vani Helena Alves

 Auxiliar Judiciária

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 265071 Nr: 28513-34.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEPT, GDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RAFAEL DOS SANTOS THUILLIER, Cpf: 

06201128913, Rg: 99660457, brasileiro(a), Telefone 9763 6348. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO EXECUTADO, para no prazo de 3 (três) dias, 

efetuar o pagamento dos alimentos em atraso, no valor de R$ 3.810,69 

(três mil e oitocentos e dez reais e sessenta e nove centavos), com 

acréscimos legais, bem como as parcelas vincendas, comprovar que já o 

fez ou a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de ser protestado o 

pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil por até 03 (três) 

meses (CPC, art. 528,§§ 1ºe 3º). Conta Bancária para depósito: conta n. 

1003234, Agência 1249-1, Banco Bradesco, em nome de Geiza Drielli 

Pires, CPF n. 082.039.589-74.

Despacho/Decisão: Vistos.Tendo em vista que os meios de busca não 

lograram êxito na localização do endereço do executado, INTIME-SE o 

devedor, através de edital, para, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

da pensão alimentícia, no valor de R$ 400,43 (quatrocentos reais e 

quarenta e três centavos), com os acréscimos legais, bem como as 

parcelas vincendas, a serem depositadas na conta bancária da 

representante do Exequente ou, no mesmo prazo, comprovar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetua-lo, sob pena de ser protestado o 

pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil por até 03 (três) 

meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 3º).Não havendo pagamento, no prazo legal, 

se faz necessária à nomeação de curador especial.Assim, considerando 

a regra legal prevista no artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, 

nomeio-lhe curador especial, na pessoa do procurador da UNIJURIS, para 

querendo, apresentar justificativa no prazo legal.Após, venham-me os 

autos conclusos.Expeça-se o necessário. Às providências. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 14 de setembro de 2018

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 208741 Nr: 1025-41.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 
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de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSH, ASDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GERSON DE ALMEIDA HENRIQUE, Cpf: 

02538445175, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO EXECUTADO, acima qualificado, para pagar o 

valor de R$ 4.589,46 (quatro mil e quinhentos e oitenta e nove reais e 

quarenta e seis centavos), no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de 

multa de 10% (dez por cento), sobre o valor total do débito, acrescido de 

custas, e também de honorários advocatícios de 10% (dez por cento). 

(CPC, 523 e § 1º). Conta Bancária para depósito: conta n. 12.084-7, 

agência 0787-0, Banco do Brasil S/A, em nome de Adriana Santana da 

Silva, CPF: 013.413.941-07.

Despacho/Decisão: Vistos.Em consulta ao sistema SIEL este juízo não 

logrou êxito na localização do endereço do executado, deste modo, 

INTIME-SE o devedor, através de edital, para pagar em 15 (quinze) dias, 

sob pena de multa de 10% (dez por cento), sobre o valor da total do 

débito, acrescido de custas e, também de honorários advocatícios de 10% 

(dez por cento). (CPC, 523 e § 1º).Não havendo pagamento, no prazo 

legal, se faz necessária à nomeação de curador especial.Assim, 

considerando a regra legal prevista no artigo 72, inciso II do Código de 

Processo Civil, nomeio-lhe curador especial, na pessoa do procurador da 

UNIJURIS, para querendo, apresentar impugnação, nos termos do art. 525 

do CPC.Após, venham-me os autos conclusos.Expeça-se o necessário. 

Às providências. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 14 de setembro de 2018

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 208739 Nr: 1021-04.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSH, ASDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GERSON DE ALMEIDA HENRIQUE, Cpf: 

02538445175, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO EXECUTADO, para no prazo de 3 (três) dias, 

efetuar o pagamento dos alimentos em atraso, no valor de R$ 9.777,88 

(nove mil e setecentos e setenta e sete reais e oitenta e oito centavos), 

com acréscimos legais e devidamente atualizado em 25/08/2018, bem 

como as parcelas vincendas, comprovar que já o fez ou a impossibilidade 

de fazê-lo, sob pena de ser protestado o pronunciamento judicial e 

decretada a sua prisão civil por até 03 (três) meses (CPC, art. 528,§§ 1ºe 

3º). Conta Bancária para depósito: conta n. 12.084-7, agência 0787-0, 

Banco do Brasil S/A, em nome de Adriana Santana da Silva, CPF n. 

013.413.941-07.

Despacho/Decisão: Vistos.Tendo em vista que os meios de busca não 

lograram êxito na localização do endereço do executado, INTIME-SE o 

devedor, através de edital, para, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

da pensão alimentícia, no valor de R$ 982,40 (novecentos e oitenta e dois 

reais e quarenta centavos), com os acréscimos legais, bem como as 

parcelas vincendas, a serem depositadas na conta bancária da 

representante do Exequente ou, no mesmo prazo, comprovar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetua-lo, sob pena de ser protestado o 

pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil por até 03 (três) 

meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 3º).Não havendo pagamento, no prazo legal, 

se faz necessária à nomeação de curador especial.Assim, considerando 

a regra legal prevista no artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, 

nomeio-lhe curador especial, na pessoa do procurador da UNIJURIS, para 

querendo, apresentar justificativa no prazo legal.Após, venham-me os 

autos conclusos.Expeça-se o necessário. Às providências. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 14 de setembro de 2018

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 273720 Nr: 4054-31.2018.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE DAS GRAÇAS APOLINÁRIO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANDIR DA SILVA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dickson Diego Campos Debesa 

- OAB:22.483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JURANDIR DA SILVA LIMA, Cpf: 

43689809134, Filiação: Albertina da Silva Lima e Alfredo de Lima, data de 

nascimento: 26/08/1967, brasileiro(a), natural de Deodapolis-MS, 

casado(a), pizzaolo. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: ELIANE DAS GRAÇAS APOLINÁRIO LIMA, já qualificada 

nos autos em epigrafe, por intermédio de seu procurador que esta 

subscreve, nos autos da presente AÇÃO DE DIVORCIO DIRETO 

LITIGIOSO, que move em face de JURANDIR DA SILVA LIMA, também já 

qualificado nos autos principais, em conformidade com a intimação, 

requerer a CITAÇÃO POR EDITAL do réu. A Requerente contraiu núpcias 

com o Requerido no dia 30 de Dezembro (12) de 1998, sob o Regime de 

Comunhão Parcial de Bens, conforme a Certidão de Casamento Registrado 

no Nº 2.022, ás FLS 130, livro nº B-22. Em razão de impossibilidade de 

conviver harmoniosamente, o Requerido abandonou o lar há 

aproximadamente 06 (seis) anos, sendo a Requerente não saber o 

paradeiro do Requerido, este com endereço incerto, e ainda também de 

não possuir o desejo de manter a união. Tiveram 2 (dois) filhos, ambos 

atualmente maiores de idade (capazes). Sendo assim, não há bens a 

serem partilhado, bem como não há alimentos à serem discutidos. Isto 

posto, sendo assim a Requerente requer desde já a citação do Requerido 

via Edital, devido a incerteza de endereço do mesmo. Tangará da Serra – 

MT, 03 de Setembro de 2018. Atenciosamente, Dickson Debesa OAB/MT 

22483

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando que a requerente tem 

empreendido diligências no sentido de localizar o endereço da parte 

requerida, contudo, restado infrutíferas, DEFIRO o pedido de citação por 

edital.Não havendo manifestação nos autos, no prazo legal, se faz 

necessária ainda a nomeação de curador especial.Assim, considerando a 

regra legal prevista no artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil, 

nomeio-lhe curador especial, na pessoa da Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso.Intime-se.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 14 de setembro de 2018

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 135354 Nr: 5536-58.2011.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL FRANCISCO APOLINÁRIO, ELIANE DAS 

GRAÇAS APOLINÁRIO LIMA, ADRIANI JOSE APOLINARIO, ALEXANDRO 

APARECIDO APOLINARIO, FERNANDO APOLINARIO, EDILAINE 

APARECIDA APOLINARIO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE APARECIDA ELIDIA DA SILVA 

APOLINÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, RONALDO QUINTÃO - OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o petitório de fls. 178verso, para tanto, determino:

1. Proceda-se com a transferência dos valores conforme requerido, 

devendo o inventariante comprovar nos autos o pagamento das custas e 

taxa judiciária.

2. Expeça-se o termo de compromisso de inventariante.

3. Intime-se o inventariante para no prazo de 30 (trinta) dias, cumprir 

integralmente as determinações de fls. 107verso.

4. Cumpra-se com máxima urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 102663 Nr: 1529-28.2008.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILDETE VIANA SANTOS, DELZETE VIANA SANTOS, 

CLEONICE VIANA BATISTA, PEDRO RIBEIRO QUEIROZ, CLEUZA VIANA 

SANTOS, TEREZINHA VIANA, JOSIMAR VIANA BATISTA, EDIMAR VIANA 

BATISTA, GILMAR VIANA BATISTA, JUCELENE VIANA BATISTA, 

OTACILIO VIANA SANTOS, MARIA APARECIDA VIANA DA PENHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE AURIZA RIBEIRO QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR FREITAS REGO - 

OAB:23130/O, DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - 

OAB:, EZEQUIEL SERAFIM DA PAIXÃO MAZZETO - OAB:23326/O, 

FABIO MARTINS JUNQUEIRA - OAB:9.654 OAB/MT, GEOVANI LUIZ 

MUNARI LOTHAMMER - OAB:14554/MT, VALMIR DA SILVA OLIVEIRA 

- OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifico que o inventariante e os herdeiros, devidamente intimados, não 

cumprem com as determinações deste juízo para finalização do feito, que 

se arrasta por mais de 10 (dez) anos, mesmo estando todos advertidos da 

pena de extinção do processo.

Posto isso, intime-se o procurador do inventariante bem como a 

Defensoria Pública, para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem 

interesse no prosseguimento do feito, juntando os documentos conforme 

determinado às fls. 141, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 

485, inciso III, do CPC.

Cumpra-se imediatamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 267268 Nr: 30092-17.2017.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO GREGORIO MARTINEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE WANDERLEI MARTINEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO GREGÓRIO MARTINEZ - 

OAB:21.902-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso:I – INDEFIRO os itens 3 e 4 do petitório de fls. 41/43.II – 

Outrossim, DEFIRO o pedido de dilação de prazo contido no item 2 do 

referido petitório, para tanto, CONCEDO o prazo de 60 (sessenta) dias, 

para a juntada da Guia de Informação e Apuração do ITCMD e certidão 

negativa de débitos fiscais da Fazenda Pública Federal.III – EXPEÇA-SE 

carta precatória com a finalidade de citação das herdeiras, no endereço 

indicado no item 1 do petitório de fls. 41/43.Às providências necessárias. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 281510 Nr: 10240-70.2018.811.0055

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IS, SAST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA MOSQUIM POLONI - 

OAB:22191-A/MT, STEFANIA APARECIDA SERVILHA TORTORA - 

OAB:10.037/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE os requerimentos formulados em 

sede de tutela de urgência, para tanto, dando prosseguimento ao feito, 

determino que:I – a guarda provisória da criança Isaac Servilha seja 

concedida a genitora Stefania Aparecida Servilha Tórtora, resguardando 

direito de visita do genitor desde que comunique antecipadamente, sem 

prejuízo de revogação, a qualquer tempo, conforme o comando do art. 35 

do Estatuto da Criança e do Adolescente.II – o requerido Rafael 

Evangelista da Rocha proceda com o pagamento de ALIMENTOS 

PROVISÓRIOS em favor da criança Isaac Servilha, na proporção de 05 

(cinco) salário mínimos vigentes, equivalente a R$ 4.770,00 (quatro mil 

setecentos e setenta reais) por mês, até decisão final, a ser pago todo dia 

10 (dez) de cada mês, a partir da data da citação.III – OFICIE-SE a fonte 

pagadora do requerido Rafael Evangelista da Rocha (fls. 19/20) 

determinando que efetue mensalmente, o desconto do débito alimentar, 

diretamente da folha de pagamento do requerido, depositando na conta 

corrente informada (fl. 19).IV - Designe-se data para realização da 

audiência de mediação e conciliação, conforme pauta de audiência 

constante no Cartório, remetendo-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.V. Cite-se a parte 

requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, 

para que compareça à audiência de mediação e conciliação (art. 695, § 2º 

do CPC), sendo que no mandado deverão ser consignadas as seguintes 

observações:a) conterá apenas os dados necessários à audiência, 

devendo estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do 

CPC);b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.c) que na audiência 

as partes deverão estar acompanhadas de advogado/defensor público 

(art. 695, § 4º do CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 253333 Nr: 19457-74.2017.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNALDO TENORIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE AVAÍDES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL MARTINS SALVADOR 

DE CARVALHO - OAB:12338-O, LEANDRO DOS SANTOS TURATI - 

OAB:15.179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em consulta ao sistema Apolo constatei a inexistência de 

lembrete a ser juntada neste processo. Certifico ainda, que tendo em vista 

que o inventariante constituiu advogado, conforme consta às fls.78/82, 

nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGCJ, intimo o 

inventariante, na pessoa de seu advogado, bem como, encaminho os 

autos ao setor de expedição, para que seja confeccionado o mandado de 

intimação pessoalmente, para o inventariante, para cumprir a determinação 

de fls.63/65, e para dar prosseguimento no feito, no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso III, do 

CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 266215 Nr: 29307-55.2017.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 
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Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDESIO DO CARMO ADORNO - 

OAB:8615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em consulta ao sistema Apolo constatei a inexistência de 

lembrete a ser juntada neste processo. Certifico ainda, que a parte autora 

devidamente intimada, através de seu advogado, fl.33, não deu 

prosseguimento no feito. Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.217 da CNGCJ, intimo a parte autora, na pessoa de seu advogado, bem 

como, encaminho os autos ao setor de expedição, para que seja 

confeccionado o mandado de intimação pessoalmente, para a parte 

autora, para dar prosseguimento no feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 266215 Nr: 29307-55.2017.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDESIO DO CARMO ADORNO - 

OAB:8615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em consulta ao sistema Apolo constatei a inexistência de 

lembrete a ser juntada neste processo. Certifico ainda, que a parte autora 

devidamente intimada, através de seu advogado, fl.33, não deu 

prosseguimento no feito. Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.217 da CNGCJ, intimo a parte autora, na pessoa de seu advogado, bem 

como, encaminho os autos ao setor de expedição, para que seja 

confeccionado o mandado de intimação pessoalmente, para a parte 

autora, para dar prosseguimento no feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat.7761

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 146177 Nr: 5896-56.2012.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHA, MDLMA, JLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ BERILO DOS SANTOS - 

OAB:3184/MT, JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, 

JULIANO HIGINO DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT, Naiara Cristina 

Tonetta - OAB:24068/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento à decisão de fl. 132, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para que 

informe os dados bancários a fim de que possa ser confeccionado o 

alvará de levantamento da importância determinada na referida decisão. 

Referidos dados abrangem: nome do titular, número do CPF do titular, 

número da agência e conta e banco.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 115179 Nr: 5321-53.2009.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDSS, ESG, JLG, CRDSS, RVDS, VDSS, IFDS, VDSS, 

MODS, RDSG, JAPG, JDSS, EMDS, MDLDS, ADSSP, ADBP, JADS, MEBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCRDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, RODRIGO SIMÃO DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT:16910

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fl. 194, que nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora na pessoa de seu 

advogado, para que informe os dados bancários dos respectivos 

herdeiros a fim de que possam ser confeccionados os alvarás de 

levantamento da cota parte de cada herdeiro, conforme homologado na 

referida decisão. Frise-se que deverão ser informados para cada 

herdeiro: nome do titular da conta a ser creditada, CPF do titular, Conta, 

Agência e Banco.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 207331 Nr: 20864-86.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDNDS, GMDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDER JOSE DA SILVA 

RIBEIRO - OAB:6160/B

 Vistos.

Conforme se depreende dos autos, as partes entabularam acordo no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca às 

fls. 69/70, pugnando pela homologação do referido acordo, bem como a 

extinção do feito.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público pugna pela homologação do 

referido acordo (fl. 72).

Posto isso, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

a transação de fls. 69/70, celebrada nestes autos.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso III, alínea “b” c/c art. 924, inc. II, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, PROCEDA a Sra. Gestora Judiciária com o recolhimento de 

eventual mandado de prisão expedido nos autos, bem como levantamento 

de qualquer restrição realizada em desfavor do executado.

Custas pela parte executada, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

de Justiça Gratuita.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Após, procedidas às anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 244023 Nr: 11998-21.2017.811.0055

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDA, RJPDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Notificação - Terceiros e Interessados ME149

Prazo do edital:20

Notificando:TERCEIROS E INTERESSADOS

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:(...) DISPOSITIVO. Posto isso, considerando tudo o que 

dos autos consta, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, razão pela qual: I - 

DECRETO a interdição de Rogério José Pereira de Medeiros, qualificada 

nos autos, DECLARANDO-O absolutamente incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III do 

Código Civil, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.146/2015, nos 
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limites abaixo estabelecidos; II – NOMEIO-LHE curadora a Sra. Marilene 

Pereira de Araújo, qualificada nos autos, mediante compromisso legal, nos 

termos do artigo 755, inciso I, do CPC; III – Estabeleço que os limites da 

curatela ficam circunscritos às restrições, nos termos do art. 1.772 do 

Código Civil Brasileiro, ficando a interditada, portanto, privada de, sem a 

curadora ora indicada, emprestar, transigir, dar quitação, adquirir, alienar, 

hipotecar, demandar ou ser demandado, e/ou praticar os atos de mera 

administração. Por consequência, DECLARO EXTINTO o feito com 

resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 do Código de 

Processo Civil. Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser 

esta beneficiária da justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Ciência ao 

Ministério Público e à Defensoria Pública. Após, publique-se na rede 

mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma 

de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 

(seis) meses, na imprensa local, 01 (uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 

(três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias e lavre-se o termo da 

curatela, que deverá ser assinado pela Curadora, com fundamento no art. 

755, § 3º do CPC. Expeça-se mandado, ao Cartório de Registro Civil, para 

averbação à margem do assento de nascimento do interditado. Após o 

decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Às providências. Cumpra-se.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Márcia Adriana Padilha - Técnica Judiciário

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 246664 Nr: 14130-51.2017.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NDFDS, AFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Notificação - Terceiros e Interessados ME149

Prazo do edital:20

Notificando:TERCEIROS E INTERESSADOS

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:(...) DISPOSITIVO. Posto isso, considerando tudo o que 

dos autos consta, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, razão pela qual: I - 

DECRETO a interdição de Alessandra Fernandes de Sá, qualificada nos 

autos, DECLARANDO-A absolutamente incapaz de exercer pessoalmente 

os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III do Código Civil, com a 

redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.146/2015, nos limites abaixo 

estabelecidos; II – NOMEIO-LHE curadora a Sra. Neide Domingos 

Fernandes de Sá, qualificada nos autos, mediante compromisso legal, nos 

termos do artigo 755, inciso I, do CPC; III – Estabeleço que os limites da 

curatela ficam circunscritos às restrições, nos termos do art. 1.772 do 

Código Civil Brasileiro, ficando a interditada, portanto, privada de, sem a 

curadora ora indicada, emprestar, transigir, dar quitação, adquirir, alienar, 

hipotecar, demandar ou ser demandado, e/ou praticar os atos de mera 

administração. Por consequência, DECLARO EXTINTO o feito com 

resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 do Código de 

Processo Civil. Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser 

esta beneficiária da justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Ciência ao 

Ministério Público e à Defensoria Pública. Após, publique-se na rede 

mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma 

de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 

(seis) meses, na imprensa local, 01 (uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 

(três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias e lavre-se o termo da 

curatela, que deverá ser assinado pela Curadora, com fundamento no art. 

755, § 3º do CPC. Expeça-se mandado, ao Cartório de Registro Civil, para 

averbação à margem do assento de nascimento da interditada. Após o 

decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Às providências. Cumpra-se.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Márcia Adriana Padilha - Técnica Judiciário

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 241058 Nr: 9175-74.2017.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JJDSS, JMFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:, EDILENE MARIA TORQUATO VILLAR - 

OAB:7204-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Notificação - Terceiros e Interessados ME149

Prazo do edital:20

Notificando:TERCEIROS E INTERESSADOS

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:(...) DISPOSITIVO. Posto isso, considerando tudo o que 

dos autos consta, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, razão pela qual: I - 

DECRETO a interdição de João Maria Ferreira da Silva, qualificada nos 

autos, DECLARANDO-O absolutamente incapaz de exercer pessoalmente 

os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III do Código Civil, com a 

redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.146/2015, nos limites abaixo 

estabelecidos; II – NOMEIO-LHE curadora a Sra. Jocenir Jancem da Silva 

Schneider, qualificada nos autos, mediante compromisso legal, nos termos 

do artigo 755, inciso I, do CPC; III – Estabeleço que os limites da curatela 

ficam circunscritos às restrições, nos termos do art. 1.772 do Código Civil 

Brasileiro, ficando o interditado, portanto, privado de, sem a curadora ora 

indicada, emprestar, transigir, dar quitação, adquirir, alienar, hipotecar, 

demandar ou ser demandado, e/ou praticar os atos de mera 

administração. Por consequência, DECLARO EXTINTO o feito com 

resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 do Código de 

Processo Civil. Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser 

esta beneficiária da justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Ciência ao 

Ministério Público e à Defensoria Pública. Após, publique-se na rede 

mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma 

de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 

(seis) meses, na imprensa local, 01 (uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 

(três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias e lavre-se o termo da 

curatela, que deverá ser assinado pela Curadora, com fundamento no art. 

755, § 3º do CPC. Expeça-se mandado, ao Cartório de Registro Civil, para 

averbação à margem do assento de nascimento do interditado. Após o 

decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Às providências. Cumpra-se.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Márcia Adriana Padilha - Técnica Judiciário

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 250124 Nr: 16669-87.2017.811.0055

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIDO, JGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Notificação - Terceiros e Interessados ME149

Prazo do edital:20

Notificando:TERCEIROS E INTERESSADOS

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:(...) DISPOSITIVO. Posto isso, considerando tudo o que 

dos autos consta, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, razão pela qual: I - 

DECRETO a interdição de Joselito Gomes Pinheiro, qualificada nos autos, 

DECLARANDO-A absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os 

atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III do Código Civil, com a 

redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.146/2015, nos limites abaixo 

estabelecidos; II – NOMEIO-LHE curadora a Sra. Maria Iris de Oliveira, 

qualificada nos autos, mediante compromisso legal, nos termos do artigo 

755, inciso I, do CPC; III – Estabeleço que os limites da curatela ficam 

circunscritos às restrições, nos termos do art. 1.772 do Código Civil 

Brasileiro, ficando o interditado, portanto, privada de, sem a curadora ora 
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indicada, emprestar, transigir, dar quitação, adquirir, alienar, hipotecar, 

demandar ou ser demandado, e/ou praticar os atos de mera 

administração. Por consequência, DECLARO EXTINTO o feito com 

resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 do Código de 

Processo Civil. Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser 

esta beneficiária da justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Ciência ao 

Ministério Público e à Defensoria Pública. Após, publique-se na rede 

mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma 

de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 

(seis) meses, na imprensa local, 01 (uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 

(três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias e lavre-se o termo da 

curatela, que deverá ser assinado pela Curadora, com fundamento no art. 

755, § 3º do CPC. Expeça-se mandado, ao Cartório de Registro Civil, para 

averbação à margem do assento de nascimento do interditado. Após o 

decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Às providências. Cumpra-se.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Márcia Adriana Padilha - Técnica Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 227482 Nr: 16246-64.2016.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANA APARECIDA DA SILVA, EDSM, BARBARA 

EUGENIO MUNHÃO, EDER EUGENIO MUNHÃO JUNIOR, CAMILA GOMES 

MUNHÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE EDER EUGENIO MUNHÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, Eliane Munhão - OAB:3258, VILSON 

SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo o(s) procurador(es) da(s) parte(s) autora(s), acerca 

das correspondências devolvidas de fls. 166/167, a fim de requerer o que 

de direito no prazo legal.

Yandra Millena A. Sousa

 Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 280988 Nr: 9777-31.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVADJ, LPDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:23.195

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o acordo entabulado entre as partes nos autos de Código 

nº 265060, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte executada, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 154690 Nr: 3308-42.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFDST, LDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT, VALNETE DALLA BONA - OAB:OAB/MT 22482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13615/MT

 Certifico que, intimo o(s) advogado(s) da parte requerida, Dr. SAULO 

ALMEIDA ALVES OAB/MT 13.615, e Dra. MICHELE JULIANA NOCA 

OAB/MT 7.622, acerca da sentença a seguir transcrita, "(...) Posto isso, 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação de fls. 173/174, celebrada nestes autos.Por consequência, 

tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea “b” c/c art. 924, inc. II, ambos do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Custas pela parte executada, 

contudo, anotando-se ser esta beneficiária da Justiça Gratuita.Expeça-se 

o competente alvará de soltura do executado Arlex Sandro Teixeira, 

inscrito no CPF nº 880.290501-00 e RG n° 1283290-1, devendo o mesmo 

ser posto em liberdade, desde que não se encontre preso por outro 

motivo.Por fim, PROCEDA ainda a Sra. Gestora Judiciária com o 

levantamento de qualquer restrição realizada em desfavor do 

executado.Ciência ao Ministério Público.Arquivem-se os autos, após as 

baixas e anotações necessárias.Expeça-se o necessário. Às 

providências."

Yandra Millena A. Sousa

 Estagiária

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 285263 Nr: 13273-68.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PAN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIMILSON PEREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para manifestar-se sobre a certidão 

negativa do oficial de justiça de fl. 66, no prazo de 05 (cinco)dias. Certifico 

ainda que, intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 404,14 (quatrocentos e quatro reais 

e catorze centavos), referente à complementação de diligência solicitada 

pelo oficial de justiça ALOISIO FRANCISCO JACOBY, mediante guia a ser 

emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue adiante: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 286450 Nr: 14240-16.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PAN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UEVERTON RAMOS NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A-MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo novamente a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento do importe de R$ 2.033,52 (dois mil, 

trinta e três reais e cinquenta e dois centavos), referente à 

complementação de diligência solicitada pelo oficial de justiça JOSÉ DA 

CRUZ COSTA, mediante guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de 

J u s t i ç a ,  c u j o  l i n k  s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 157581 Nr: 6176-90.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLUCIO GOMES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO 
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E EDUCAÇÃO IPDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO 

DEBESA - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 157581.

Vistos,

A parte executada, às fls. 185/188, apresentou impugnação ao 

cumprimento de sentença, alegando haver excesso de execução, 

reputando como devido o montante de R$ 46.503,99, bem como requereu 

a suspensão do processo, com fundamento no art. 921, § 1º, do Código 

de Processo Civil.

 Instada a se manifestar, a parte exequente às fls. 203/206 pugnou pela 

rejeição da impugnação, afirmando inexistir o alegado excesso, bem como 

pleiteou pelo prosseguimento do feito, com a incidência de multa e 

honorários advocatícios de 10% previsto no art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil, procedendo-se a penhora de valores pelo Bacenjud.

 É o necessário à análise e decisão.

O excesso de execução encontra-se inserto no rol das matérias que 

podem ser discutidas por meio de impugnação ao cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 525, inciso V, do Código de Processo Civil, 

razão pela qual, passo a analisar o alegado excesso.

Em análise as planilhas de cálculos que instruíram o pedido de 

cumprimento de sentença, constato que a parte exequente observou 

estritamente os parâmetros estabelecidos na sentença, razão pela qual, 

inexiste o alegado excesso.

Ademais, verifico que a parte executada apurou valor menor do débito 

pelas seguintes razões: atualizou o débito até 30/06/2017, enquanto a 

parte exequente atualizou até 18/07/2017; não calculou corretamente os 

juros de mora em relação ao dano moral, pois embora no resumo do 

cálculo tenha mencionado que os juros foram calculados a partir de 

20/09/2011, na planilha não foi apurado todo esse período, tendo sido 

calculado apenas 2,00% de juros, quando o correto seria 70,00%.

Desse modo, inexistindo o alegado excesso de execução, a medida que 

se impõe é a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

Por fim, também não merece acolhimento o pedido de suspensão da 

execução com fundamento no art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, 

pois, não há demonstração de que o executado não possuir bens 

penhoráveis.

Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença.

 Quanto ao prosseguimento do presente cumprimento de sentença, 

considerando que não houve pagamento voluntário, aplico a multa de 10% 

e os honorários de 10% previstos no art. 523, § 1º do Código de Processo 

Civil.

 Intimem-se as partes para fins recursais.

Sem prejuízo, como não houve pagamento, desde já defiro BACENJUD, 

conforme requerido às fls. 203/206.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 18 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 255841 Nr: 21304-14.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILO MIGUEL ZANDONADE, JOAO BOSCO 

ZANDONADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO MENDES, ADALBERTO 

FERREIRA MENDES, JOSÉ CARLOS MENDES, NEUSA RAMOS MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Zandonadi - OAB:4266

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 9.124, DENNER MEDEIROS DE MOURA - OAB:14142/MT

 Autos nº: 255841.

 Vistos,

 Para que não haja alegação de decisão surpresa, faculto à parte 

embargante manifestação sobre os documentos juntados às fls. 94/158 no 

prazo de 05 dias, devendo neste mesmo prazo juntar sua última 

declaração do imposto de renda, sendo certo que não o fazendo este 

juízo irá revogar o benefício de gratuidade de justiça anteriormente 

concedido e ainda aplicar a multa correspondente.

 Após, novamente conclusos para decisão.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 19 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 166676 Nr: 6332-44.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA DAS GRAÇAS COSTA FERREIRA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE EMPRESARIA MONACO 

MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANOEL GOMES DE SOUSA - 

OAB:OAB/MT 18303-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12454

 Autos n°: 209702.

Vistos,

Sempre se cobra celeridade e eficiência do Poder Judiciário. O que muitos 

esquecem é que o processo não tem apenas o juiz como sujeito 

processual, de modo que o princípio da duração razoável do processo 

deve ser observado por todos, notadamente agora que o novo CPC 

expressamente trouxe o princípio da colaboração.

Faço esta consideração porque, conforme será adiante demonstrado, os 

embargos de declaração de fls. 164/165 só se prestam para retardar a 

marcha do processo, tanto que ao final, fundamentadamente, irei aplicar à 

parte ré a sanção cabível.

Pois bem. Os embargos de declaração de fls. 164/165 se

fundam em dois pontos:

a) suposto julgamento ultra petita;

b) suposta existência de omissão.

Quanto ao primeiro ponto, está muito claro às fls. 16, tanto no primeiro 

quanto no sétimo parágrafos, que o valor pugnado a título de dano moral 

era de no mínimo R$ 10.000,00.

Isso mesmo! A parte autora não formulou pedido de indenização de R$ 

10.000,00, como quer fazer crer a parte requerida para sustentar os 

embargos manejados. Houve pedido genérico quanto ao valor pugnado, 

sendo que o mínimo requerido foi de R$ 10.000,00. Basta ler a inicial para 

se chegar a esta conclusão por meio de interpretação gramatical.

Registro que a ação foi proposta quando ainda estava em vigor o CPC de 

1973 (foi proposta no período de vacatio legis do novo CPC), sendo que a 

obrigação de formular pedido certo e determinado, notadamente nas 

ações em que se postulava reparação por dano moral, não existia 

segundo a jurisprudência pátria.

Logo, inexiste o alegado julgamento ultra petita quanto à condenação em 

dano moral.

Quanto à suposta omissão, segundo ponto no qual se fundam os 

embargos, destaco o seguinte trecho da sentença atacada:

"Insta esclarecer que os argumentos apresentados pela Requerida em 

sede de contestação quanto a culpa exclusiva da vitima e de terceiro não 

prosperam, tendo em vista o fato da vitima não possuir Carteira Nacional 

de Habilitação (CNH) trata-se de uma infração administrativa, que não 

afasta o dever de indenização pela Requerida, eis que responsável pela 

ocorrência do acidente, por conduzir o veiculo de forma negligente, sem 

as devidas cautelas."

Conforme se verifica, este Juízo enfrentou a referida alegação, devendo a 

parte sucumbente manejar o recurso adequado caso não concorde com 

eventual acerto da decisão.

 Por fim, cumpre-me pontuar que, concessa data venta, resta evidente que 

os embargos são manifestamente protelatórios, já que o primeiro ponto 

(suposto julgamento ultra pente) é manifestamente contrário a simples 

interpretação gramatical da inicial, estando nítido no segundo ponto 

(suposta omissão) o intento da parte ré de se valer dos embargos como 

meio recursal, o que sabidamente não é admissível, devendo ser então 

penalizada na forma do § 2° do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Estritamente quanto ao valor da multa, como à ação foi atribuído valor 

módico, entendo que devo fixar a sanção em 2% do valor atualizado da 

causa, máximo possível, podendo esta multa ser elevada para até 10% 

pelo TJMT em caso de reiteração.

Destaco ser do meu convencimento que se trata de valor irrisório perto do 

prejuízo causado pela parte ré, já que gastei quase 02 horas para analisar 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034828/9/2018 Página 251 de 849



a ação e proferir esta decisão, tempo no qual outros feitos poderiam ter 

sido impulsionados para que fosse concretizado o principio da duração 

razoável do processo.

Aliás, foi justamente por este motivo que fiz a consideração

introdutória acima lançada.

Ante o exposto, rejeitos os embargos de declaração de fls. 1641165 e 

aplico à parte ré multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Intimem-se para fins recursais.

Tangará da Serra-MT, 20 e setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 196878 Nr: 12341-85.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA, DUÍLIO PIATO 

JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRY BRISOT, MAYLLA CRISTINA ALVES 

OLIVEIRA BRISOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Nestório Santana - 

OAB:18.406-A-MT, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - 

OAB:7.557/MT, KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA - OAB:19878/O, SILVIO 

HENRIQUE CORREA - OAB:9979-A

 Autos nº: 196878.

 Vistos,

 Com razão o peticionário de fls. 857.

 Pelo que vejo, não há controvérsia quanto à verba honorária, mas apenas 

acerca da imissão na posse.

 Assim, cumpra-se a decisão de fls. 834/835, liberando-se em favor do 

credor o valor penhorado às fls. 821/825.

 Antes, porém, certifique-se se foram cumpridas as determinações de fls. 

834,verso/835 quanto às providências que devem anteceder a efetiva 

expedição do alvará.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 21 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 219359 Nr: 9422-89.2016.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFREDO ACÁCIO NUERNBERG, MARISA DOLCE DOS 

SANTOS NUERNBERG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061/MT, 

TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Autos nº: 219359.

Vistos,

Defiro o pedido de restituição do prazo retro formulado.

Intime-se.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 21 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 157581 Nr: 6176-90.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLUCIO GOMES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO 

E EDUCAÇÃO IPDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO 

DEBESA - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 157581.

Vistos,

Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, não 

foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, estando neste sentido o 

demonstrativo retro juntado.

 Sendo assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a que no silêncio a 

execução será suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já o arquivamento do feito, sine die, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 21 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 58829 Nr: 480-83.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÚCIO RAMOS DISCONZI, PEDRO GELSON 

DISCONZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:6 576/MT, Nilton Massaharu Murai - OAB:16783-O, 

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 Autos nº: 58829.

 Vistos,

 Intimem-se as partes do valor de avaliação atribuído às fls. 340.

 Não havendo impugnação, fica o mesmo homologado.

 Neste caso, proceda-se conforme já determinado às fls. 334.

 Havendo impugnação, conclusos.

 Chamo a atenção da parte executada para a possibilidade de aplicação 

de multa por ato atentatória à dignidade da justiça em caso de impugnação 

imotivada.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 24 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 224125 Nr: 13442-26.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISTELA SOBRAL NABHAN, MARICELIA SOBRAL 

NABHAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSEL LOPES, CASSIA DAS DORES MENDES 

LOPES, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIESER DA SILVA LEITE - 

OAB:6384-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 224125.

 Vistos,

 Diga a parte autora e depois novamente conclusos.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 24 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 251110 Nr: 17615-59.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS MENDES, CARLOS ROBERTO MENDES, 

ADALBERTO FERREIRA MENDES, NEUSA RAMOS MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILO MIGUEL ZANDONADE, JOAO BOSCO 

ZANDONADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 9.124, DENNER MEDEIROS DE MOURA - OAB:14142/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Zandonadi - 

OAB:4266

 Autos nº: 251110.

 Vistos,

 Conforme demonstra o extrato em anexo, o bloqueio de ativos financeiros 

por meio do BACENJUD restou parcialmente exitoso em razão da 

insuficiência de saldo.

Sendo assim, intime-se a parte executada por meio do seu advogado ou, 

não o tendo, pessoalmente para, querendo, apresentar manifestação 

acerca do bloqueio, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 854, § 

3º, do Código de Processo Civil.

 Não havendo manifestação, converter-se-á a indisponibilidade da quantia 

bloqueada em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, conforme 

determina o art. 854, § 5º, do Código de Processo Civil.

Havendo manifestação pela parte executada, intime-se a parte exequente 

para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de acordo com os 

artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Após, voltem-me os autos conclusos para determinar a transferência 

eletrônica da importância bloqueada para a Conta Única ou para análise de 

irresignação da parte executada.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 24 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 280712 Nr: 9531-35.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALEXANDRE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 979,00 (novecentos e setenta e 

nove reais), referente à complementação de diligência solicitada pelo 

oficial de justiça MANOEL REIS CANGUSSU RIBEIRO, mediante guia a ser 

emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue adiante: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 62690 Nr: 4200-58.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RANCHO DO GORDO EVENTOS E 

PROMOÇÕES LTDA, ANDREA REGINA DIAS DA COSTA, OSNI JOSE DE 

ARAUJO, FELIX DELLA ROSA AMADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 Certifico que intimo a parte exequente para se manifestar sobre o 

comprovante de fl. 211, no prazo de 05 (cinco)dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 64507 Nr: 6017-60.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCDCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELIR FÁTIMA JACOBOWSKI 

GEIER - OAB:3437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASTÃO BATISTA TAMBARA 

- OAB:12529-A MT

 Certifico que intimo novamente a parte executada para, no prazo de 05 

(cinco) dias, indicar bens passíveis de penhora, nos termos da decisão de 

fl. 232.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 275536 Nr: 5406-24.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO RUTILLI GUARDA LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RURAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, 

PASQUINI PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, CARLOS ALBERTO 

PASQUINI, MCAMPOS PARTICIPAÇÕES LTDA, MICHELY FEITOSA MENDES 

CAMPOS, Marcelo Campos Martins, CLAUDIA PATRICIA NOGUEIRA DIAS, 

MARCELO MACHADO DIAS, Nogueira Dias Participações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 Certifico que, intimo novamente o exequente para efetuar o pagamento do 

valor devido ao distribuidor, no prazo de 5 dias, sob pena de EXTINÇÃO 

DO FEITO, conforme o disposto no art. 485, § 1.º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 240024 Nr: 7821-14.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DORA VILHAGRA - ME, MARIA DORA 

VILHAGRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para manifestar-se sobre a 

certidão negativa da oficiala de justiça de fl.18, no prazo de 05 

(cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 289232 Nr: 16397-59.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.MINEIROS-GO, LILIANA MARCHIO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS HENRIQUE FERREIRA 

NEVES - OAB:OAB/GO 26.787

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para manifestar-se sobre a 

certidão negativa do oficial de justiça de fl. 15, no prazo de 05 (cinco)dias, 

considerando que, não havendo manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, 

a missiva será devolvida, conforme prevê o art. 991 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 290888 Nr: 17704-48.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. F. ALVES & ALVES LTDA, ADRIANO DUTRA 

ALVES, JURACI FRANCISCO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 
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OAB:7236/O, SANDRO MARTINHO TIEGS - OAB:8423/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, consoante demonstra a certidão de fl. 8, o autor não 

comprovou o pagamento dos emolumentos da distribuição e contadoria no 

valor de R$ 45,41 (quarenta e cinco reais e quarenta e um centavos), a 

serem depositados na conta 104126-6, agência 1321-8, do BB, em nome 

de Josué Matheus de Mattos, CPF: 238.698.799-04, e, por fim, do valor de 

uma diligência ao oficial de justiça, no bairro Vila Alta, a ser depositada em 

guia própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia 

de diligência", juntando os comprovantes nos autos.

Sendo assim, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGC, intimo o 

requerente para regularizar referida pendência, no prazo de 5 (cinco) 

dias, considerando que, não havendo manifestação no prazo de 30 (trinta) 

dias, a missiva será devolvida, conforme prevê o art. 991 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 124638 Nr: 3625-45.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FILEMON MALAQUIAS DA SILVEIRA, NILSON 

MALAQUIAS DA SILVEIRA, NIUZA MARTINS DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:OAB/MT19.081, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de intimação, intimo a 

parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da 

diligência ao oficial de justiça, no centro desta cidade, a ser depositada em 

guia própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia 

de diligência", juntando o comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 9097 Nr: 1780-61.1999.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DILCEU GUZATTI, SILVANE LODI 

GUZATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius Dall Comune 

Hunhoff - OAB:10453/O

 Certifico que intimo a parte executada para se manifestar sobre o ofício 

de fl. 577, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 154176 Nr: 2813-95.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JÚNIOR - 

OAB:9059, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6057, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:8326-E/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para manifestar-se sobre a 

certidão negativa da oficiala de justiça de fl. 116, no prazo de 05 

(cinco)dias. Certifico ainda que, intimo a parte requerente para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do importe de R$ 220,44 

(duzentos e vinte reais e quarenta e quatro centavos), referente à 

complementação de diligência solicitada pela oficiala de justiça ANA 

CAROLINA MOGGI SOARES, mediante guia a ser emitida junto ao site do 

T r i b u n a l  d e  J u s t i ç a ,  c u j o  l i n k  s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 133729 Nr: 3713-49.2011.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIJAN CEZAR MASCARELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA LORENZETTI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: antonio santana nestorio - 

OAB:, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISTELA FÁTIMA 

MORIZZO NASCIMENTO - OAB:5408/MT, RENATO LUIZ GAVA - 

OAB:MT 13.024

 Autos nº: 133729.

 Vistos,

 Às fls. 571 foi aportado ofício oriundo da Comarca de Sapezal-MT, pelo 

qual foi determinada, mediante consentimento das partes, a baixa da 

averbação premonitória objeto da AV-03-24.008 do CRI desta Comarca.

 É o necessário à análise e decisão.

 A princípio, salvo melhor juízo, entendo que competia ao próprio Juízo de 

Sapezal-MT proceder à baixa da averbação premonitória decorrente do 

processo que lá tramita (AV-03-24.008 do CRI da Comarca de Tangará da 

Serra-MT – fls. 502/503).

 Porém, como foi encaminhado para esta Comarca expediente para esta 

finalidade, determino que seja cumprida a ordem de fls. 571, devendo ser 

oficiado o RGI local para proceder em 72 horas a baixa da AV-03-24.008.

 Feita a baixa, deverá o Cartório encaminhar a este Juízo certidão 

atualizada do imóvel com matrícula nº 24.008, sendo que este Juízo irá 

então reanalisar a idoneidade da caução oferecida, nos termos da decisão 

de fls. 566.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 26 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 288241 Nr: 15730-73.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.BELO HORIZONTE-MG, LOCALIZA RENT A CAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINEUCI NEVES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR MACIEL ANTUNES - 

OAB:74.420-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 

7/17/CGJ, impulsiono os presentes autos e intimo a parte autora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento de 1( uma) diligência ao 

oficial de justiça, no bairro Dona Júlia II, a ser depositada em guia própria a 

ser expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia 

de diligência", juntando o comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 285533 Nr: 13488-44.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, JDC.CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7658-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para manifestar-se sobre a 

certidão negativa da oficiala de justiça de fl.25, no prazo de 05 

(cinco)dias, considerando que, não havendo manifestação no prazo de 30 

(trinta) dias, a missiva será devolvida, conforme prevê o art. 991 da 

CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 280679 Nr: 9512-29.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO 

- OAB:11849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 Certifico que a Impugnação aos Embargos de fls. 84/96 é tempestiva. 

Desse modo, intimo a parte embargante para se manifestar, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 197703 Nr: 12961-97.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVONEY BATISTA ANZOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALEXANDRE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVONEY BATISTA ANZOLIN - 

OAB:OAB/MT 8122

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 Certifico que, regularizando os pólos ativo e passivo, intimo o executado, 

na pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento do débito no valor 

de R$ 1.494,39 (Um mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e trinta e 

nove centavos), no prazo de 15 dias, conforme a decisão a seguir 

(parcialmente transcrita):"Desta forma, recebo o pedido de cumprimento 

de sentença referente aos honorários sucumbenciais formulado às fls. 

147/151. Proceda-se a conversão da ação, conforme dispõe o artigo 348 

da CNGC.

Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, determino que a parte 

devedora seja intimada para pagar o débito, no prazo de 15 dias, 

acrescido de custas, se houver, devendo a intimação observar a regra do 

§ 2º do art. 513 do Código de Processo Civil.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de também 10% (dez 

por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil. Sendo esta 

inexitosa, fica a parte exequente desde já advertida de que o processo 

será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de 

Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição. 

Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, determino 

desde já a suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º do art. 

921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC)."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 283461 Nr: 11836-89.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.JUINA-MT, BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSENIR LAGOAS DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para manifestar-se sobre a 

certidão negativa da oficiala de justiça de fl. 26, no prazo de 05 

(cinco)dias, considerando que, não havendo manifestação no prazo de 30 

(trinta) dias, a missiva será devolvida, conforme prevê o art. 991 da 

CNGC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 111813 Nr: 2012-24.2009.811.0055

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA CIRIACO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REFRIGERANTES MARAJA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUNIO CESAR DE NORONHA - 

OAB:15.391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL LACERDA LIMA - 

OAB:14.160 MT, SANDRERLI FERREIRA NERY - OAB:3564/MT

 Certifico que intimo as partes para se manifestarem sobre os ofícios de 

fls. 810/812 e de fls. 827/828, no prazo comum de 15 (quinze) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 20535 Nr: 3920-63.2002.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AZ DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODELCIO PANNEBECKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO MULLER - OAB:5841-B, 

MARIA ANGÉLICA DE AZEVEDO SOUZA SOUTO - OAB:10056, Rodrigo 

Nogara de Castilho - OAB:8250-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052/MT, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, 

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, JULIANO 

HIGINO DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT

 Certifico e dou fé que, haja vista a devolução das correspondências de 

fls. 348, nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 56/07/CGJ, 

item 5.2.4, impulsiono os presentes autos e intimo a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 282823 Nr: 11338-90.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIPER MERCADO GOTARDO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BONIFACIO MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para se manifestar sobre a petição e 

documentos de fls. 65/94, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 281583 Nr: 10290-96.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RURAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO GODOY MAGALHÃES 

- OAB:234.123/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que os embargos monitórios de fls. 49/75 são tempestivos. 

Desse modo, intimo a parte embargante para impugnar referida defesa, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 225909 Nr: 14967-43.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIO FERNANDO DOS SANTOS CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER BAUHER VIEIRA LOPES - 

OAB:29320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 599,04 (quinhentos e noventa e 

nove reais e quatro centavos), referente à complementação de diligências 

já realizadas pela oficial de justiça ANA CAROLINA MOGGI SOARES, bem 

como o montante de R$ 400,00 (quatrocentos reais), caso a parte tenha 

interesse que a oficial empreenda diligências para a realização de penhora 

e avaliação de bens do executado, mediante guia a ser emitida junto ao 

site do Tribunal de Justiça, cujo link segue adiante: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 204450 Nr: 18297-82.2015.811.0055

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA COIMBRA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCIO DALEFFE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 Certifico que intimo as partes para se manifestarem sobre os cálculos 

realizados às fls. 341-V/342, no prazo legal.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 184983 Nr: 2638-33.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO PAIVA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se o perito para que esclareça se as patologias indicadas na inicial 

e confirmadas no laudo também ensejavam incapacidade ao autor antes 

do evento neurologico ceberal ocorrido em 2017, indicando a natureza da 

incapacidade, total/parcial, permanente/temporária e evnetual estimativa 

para o inicio da incapacidadade.

Após, oportunize-s o contraditório quanto a complementação do laudo e 

então conclusos para a prolação da sentença.

Sem prejuízo de tal deliberação oficie-se a agência do INSS para que 

apresente o CNIS atualizado do autor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 200083 Nr: 14857-78.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILVA DA SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIA REZENDE DE 

MENDONÇA PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o 

pedido inicial com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC, 

condenando o Requerido a pagar a parte Autora o benefício previdenciário 

de Aposentadoria por Invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do 

salário de benefício, devido desde o indeferimento do pedido administrativo 

(1/04/2014 – fls. 51), nos termos do art. 43, da Lei n. 8213/91, devendo a 

autarquia ré providenciar a implantação do benefício no prazo de 30 

(trinta) dias, a contar da intimação dessa sentença, visto que em razão 

dos fundamentos já consignados quanto a demonstração da 

incapacidade, condição de segurado, preenchimento de carência e a 

natureza alimentar do benefício conjugada a hipossuficiência da parte 

autora, patente a aplicabilidade dos preceitos atinentes a tutela de 

urgência, nos termos do artigo 300 do CPC. Sobre as prestações em 

atraso devem incidir juros de mora, desde a citação, correção monetária, 

desde a data do inadimplemento de cada parcela, utilizando-se para 

ambos os índices previstos no Manual de Cálculo da Justiça Federal 

(versão mais atualizada). Deixo de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c 

art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001.Condeno a parte requerida no 

pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% 

sobre as parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, 

portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência socialDETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal 

Regional Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, 

tendo em vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.P.I.C.Certificado o 

trânsito em julgado e comprovada a implementação do benefício e não 

havendo requerimentos atinente ao cumprimento da sentença, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 224838 Nr: 14114-34.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA DE SOUZA FREIRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora auxílio-doença desde a data da cessação do benefício 

(25/10/2016 – fl. 28), com incidência de juros de mora a partir da citação, 

quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de 

cada parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de 

cada parcela vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o 

Manual de Cálculo da Justiça Federal, CONFIRMANDO, assim, a tutela 

antecipada deferida. Observando-se como DCB o dia 24/10/2018, sem 

prejuízo de pedidos de prorrogação/renovação administrativos.No tocante 

aos honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal ao 

pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual legal 

mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.P.I.C.Por oportuno, nos termos do inciso I do 

artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com resolução do mérito.Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e providências de 

estilo.Às providências. Tangará da Serra/MT, 24 de setembro de 

2018.Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 223468 Nr: 12807-45.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora auxílio-doença desde a data da cessação do benefício 

(1/12/2016 – fl. 50), com incidência de juros de mora a partir da citação, 

quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de 

cada parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de 

cada parcela vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o 

Manual de Cálculo da Justiça Federal, CONFIRMANDO, assim, a tutela 

antecipada deferida. Observando-se como DCB o dia 30/10/2018, sem 

prejuízo de pedidos de prorrogação/renovação administrativos.No tocante 

aos honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal ao 

pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual legal 

mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.P.I.C.Por oportuno, nos termos do inciso I do 

artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com resolução do mérito.Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e providências de 

estilo.Às providências. Tangará da Serra/MT, 24 de setembro de 

2018.Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 240930 Nr: 9044-02.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO BLANCO GONSALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora auxílio-doença desde a data da cessação do benefício 

(1/12/2016 – fl. 50), com incidência de juros de mora a partir da citação, 

quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de 

cada parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de 

cada parcela vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o 

Manual de Cálculo da Justiça Federal, CONFIRMANDO, assim, a tutela 

antecipada deferida. Observando-se como DCB o dia 30/10/2018, sem 

prejuízo de pedidos de prorrogação/renovação administrativos.No tocante 

aos honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal ao 

pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual legal 

mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.P.I.C.Por oportuno, nos termos do inciso I do 

artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com resolução do mérito.Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e providências de 

estilo.Às providências. Tangará da Serra/MT, 24 de setembro de 

2018.Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 193550 Nr: 9743-61.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PASSOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora auxílio-doença desde a data do requerimento administrativo 

–26/11/2013 fl. 28), com incidência de juros de mora a partir da citação, 

quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de 

cada parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de 

cada parcela vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o 

Manual de Cálculo da Justiça Federal, CONFIRMANDO, assim, a tutela 

antecipada deferida. Observando-se como DCB o dia 24/10/2018, sem 

prejuízo de pedidos de prorrogação/renovação administrativos.No tocante 

aos honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal ao 

pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual legal 

mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.P.I.C.Por oportuno, nos termos do inciso I do 

artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com resolução do mérito.Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e providências de 

estilo.Às providências. Tangará da Serra/MT, 24 de setembro de 

2018.Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 203878 Nr: 17811-97.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, NÃO ACOLHO a pretensão da parte autora e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial.CONDENO a parte autora 

nas custas e honorários advocatícios, sendo que em relação a estes FIXO 

o valor correspondente a 10% do valor da causa, na forma do artigo 85, § 

4º, inciso III, e § 6º, do CPC, porém, considerando que a parte autora é 

beneficiária da justiça gratuita, DECLARO suspensa a exigibilidade das 

verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC. Por fim, 

revogo a antecipação de tutela anteriormente concedida.Por conseguinte, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC.Após o trânsito em julgado da sentença, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. Publique-se Intime-se 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 24 de setembro de 2018Marcos 

Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires
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 Cod. Proc.: 204052 Nr: 18008-52.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO LEANDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora auxílio-doença desde a data da cessação do beneficio 

administrativo (18/6/2014 fls. 38), com incidência de juros de mora a partir 

da citação, quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, 

a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a 

partir de cada parcela vencida , sendo que, para tanto, deverá ser 

utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal, CONFIRMANDO, assim, a 

tutela antecipada deferida. Observando-se como DCB o dia 24/9/2019, 

sem prejuízo de pedidos de prorrogação/renovação administrativos. 

Devendo a autarquia ré providenciar a implantação do benefício no prazo 

de 30 (trinta) dias, a contar da intimação dessa sentença, visto que em 

razão dos fundamentos já consignados quanto a demonstração da 

incapacidade, condição de segurado, preenchimento de carência e a 

natureza alimentar do benefício conjugada a hipossuficiência da parte 

autora, patente a aplicabilidade dos preceitos atinentes a tutela de 

urgência, nos termos do artigo 300 do CPC. No tocante aos honorários 

sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal ao pagamento dos 

honorários advocatícios, fixados no percentual legal mínimo, conforme 

disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá somente sobre as 

prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 

n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento de despesas e 

custas processuais, salvo quanto àqueles valores eventualmente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei 

Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO a remessa dos 

autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no artigo 496, inciso I, do 

CPC.P.I.C.Por oportuno, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, 

DECLARO extinto o feito com resolução do mérito.Após o trânsito em 

julgado,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 173406 Nr: 15092-79.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU MENESES MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o 

pedido inicial com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC, 

condenando o Requerido a pagar a parte Autora o benefício previdenciário 

de Aposentadoria por Invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do 

salário de benefício, devido desde a data do ajuizamento da ação que 

deve ser tida para todos os fins como requerimento administrativo 

(25/7/2014). Sobre as prestações em atraso devem incidir juros de mora, 

desde a citação, correção monetária, desde a data do inadimplemento de 

cada parcela, utilizando-se para ambos os índices previstos no Manual de 

Cálculo da Justiça Federal (versão mais atualizada). Deixo de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, 

da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001.Condeno a parte requerida no pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas 

vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência 

socialDETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC. Devendo antes da remessa 

dos autos a Superior Instância, certificar-se quanto a implantação do 

benefício ora concedido em sede de antecipação de tutela. Por oportuno, 

nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com 

resolução do mérito.Após o trânsito em julgado, não sendo apresentados 

requerimentos pelas partes, AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo.Às providências. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.Tangará da Serra/MT, 24 de 

setembro de 2018.Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 187460 Nr: 4585-25.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANA SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o 

pedido inicial com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC, 

condenando o Requerido a pagar a parte Autora o benefício previdenciário 

de Aposentadoria por Invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do 

salário de benefício, devido desde a cessação do auxílio-doença 

administrativamente (9/10/2014 – fls. 16), nos termos do art. 43, da Lei n. 

8213/91. Sobre as prestações em atraso devem incidir juros de mora, 

desde a citação, correção monetária, desde a data do inadimplemento de 

cada parcela, utilizando-se para ambos os índices previstos no Manual de 

Cálculo da Justiça Federal (versão mais atualizada). Deixo de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, 

da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001.Condeno a parte requerida no pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas 

vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência 

socialDETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC. Devendo antes da remessa 

dos autos a Superior Instância, certificar-se quanto a implantação do 

benefício ora concedido em sede de antecipação de tutela. Por oportuno, 

nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com 

resolução do mérito.Após o trânsito em julgado, não sendo apresentados 

requerimentos pelas partes, AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo.Às providências. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.Tangará da Serra/MT, 24 de 

setembro de 2018.Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 193477 Nr: 9684-73.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SELMA NONATO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o 

pedido inicial com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC, 

condenando o Requerido a pagar a parte Autora o benefício previdenciário 

de Aposentadoria por Invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do 

salário de benefício, devido desde a citação da requerida, nos termos em 

que pleiteado na inicial (22/07/2015 – fls. 28v), devendo a autarquia ré 

providenciar a implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar da intimação dessa sentença, visto que em razão dos fundamentos 

já consignados quanto a demonstração da incapacidade, condição de 

segurado, preenchimento de carência e a natureza alimentar do benefício 
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conjugada a hipossuficiência da parte autora, patente a aplicabilidade dos 

preceitos atinentes a tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC. 

Sobre as prestações em atraso devem incidir juros de mora, desde a 

citação, correção monetária, desde a data do inadimplemento de cada 

parcela, utilizando-se para ambos os índices previstos no Manual de 

Cálculo da Justiça Federal (versão mais atualizada). Deixo de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, 

da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001.Condeno a parte requerida no pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas 

vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência socialSentença 

não sujeita à remessa necessária, nos termos do artigo 496, § 3º, I do 

NCPC, visto que a condenação imposta ao INSS não tem o potencial de 

ultrapassar 1000 (mil) salários mínimos.Certificado o trânsito em julgado e 

comprovada a implementação do benefício e não havendo requerimentos 

atinente ao cumprimento da sentença, arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 154836 Nr: 3449-61.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BPDS, MARIA APARECIDA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT, VERONICA CAMARA ROMANI - OAB:OAB/MT 

19.057-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a sentença retro transitou em julgado, sem interposição de 

recurso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 236224 Nr: 2864-67.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAYR KENKITI NAKAMURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, 

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, JULIANO 

HIGINO DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT, Naiara Cristina Tonetta - 

OAB:24068/MT

 Vistos

Junte-se cópia dos documentos de fls. 23/26 nos autos em apenso, como 

prova do Juízo, permitindo a parte executada/Embargante que se 

manifeste no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 280564 Nr: 9445-64.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEARA ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS 

CAMINHONEIROS - ABCAM, ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA 

DE ESTADO DE INFRAESTRURA E LOGISTICA - SINFRA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, compulsando detidamente os autos, constatei que 

a Oficial de Justiça Ana Carolina Moggi Soares, faz jus a diligência 

certificada em fls. 86, tendo em vista o cumprimento de sua constatação 

efetuada e documentada em fls. 40/44. Acrescento que a 

complementação da diligência efetuada pela parte autora se refere ao 

cumprimento da liminar certificado em fls. 78. Desta forma, intimo a parte 

autora para que se manifeste objetivamente acerca da certidão de fls. 91 

dos autos.

Raísa Ferreira Wanderley Wasconcelos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 155037 Nr: 3649-68.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILDO LIMA QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ZANCANARO QUEIROZ - 

OAB:MT. 13.393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, 

resolvendo o mérito conforme artigo 487, I do CPC de forma a reconhecer 

apenas a inexigibilidade da cobrança das denominadas “taxa de 

conservação de vias públicas”, da “taxa de prevenção e de combate a 

incêndios”, e da “taxa de expediente”, devendo a Fazenda Pública 

proceder a substituição das CDAs referentes ao IPTU do ano de 2013 de 

forma a excluir tais taxas.Dessa forma, uma vez tendo as partes sido 

vencedoras e vencidas em parte, determino que as partes dividam o valor 

das custas e taxa judiciaria de forma equânime, cabendo 50 % para cada, 

bem como que cada qual respondam pelas honorários de seus 

patronos.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 274426 Nr: 4551-45.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - 

OAB:9.418 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes a fim de intimar 

a parte embargante para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher as custas 

referentes a(s) diligência(s) do Sr. Oficial de Justiça, nos seguintes 

termos: 01 - Informo que a guia de recolhimento deverá ser gerada no 

endereço: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home - diligência - Emissão de 

Guias de Diligências; 02 - Finalidade do ato a ser realizado: constatação; 

03 - Distância a ser percorrida: (trata-se de ÁREA URBANA); 04 - Valor 

total a ser depositado: R$ 36,74 (trinta e seis reais e setenta e quatro 

centavos), acrescido das devidas tarifas bancárias; 05 - Número do 

provimento que autoriza a cobrança: 07/2017-CGJ.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 263101 Nr: 27035-88.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAYR KENKITI NAKAMURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTOS, ETC.

1 - No tocante ao efeito suspensivo pleiteado, aplicam-se a sua 

concessão os requisitos previstos no artigo 919, §1º, do Código de 

Processo Civil, diante dos embargos de declaração, abra-se vista a 

exequente para que se manifeste, no prazo para contestação.

2 - Outrossim, a fim de dar celeridade ao feito, como os questionamentos 

levados a efeito nesta ação não dependem, a primeira vista de qualquer 

prova pericial, sendo mister, entretanto, comprovar que a área identificada 

nos autos da execução tem a destinação para a atividade rural o que, 

aliado ao recolhimento de tributos rurais permite o julgamento da lide.

Assim, tendo em vista inclusive o paradigma jurisprudencia do Superior 

Tribunal de Justiçan( STJ; AgInt-AREsp 1.197.346; Proc. 2017/0283105-1; 
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SP; Segunda Turma; Relª Minª Assusete Magalhães; Julg. 08/05/2018; DJE 

15/05/2018; Pág. 1072), determino seja expedido mandado de 

constatação, por oficial de justiça na área mencionada nos autos, 

devendo descrever qual atividade é desenvolvida atualmente na área.

3 - Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 162372 Nr: 13706-48.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE BUSKIEVICZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedimento Ordinário n° 13706-48.2013 – cód. 162372

VISTOS ETC.

Cumpra-se parcialmente sentença retro, ciente disso, determino remessa 

necessária dos autos para a instância superior, nos termos do art. 496, 

inciso I do NCPC.

Às providências.

Tangara da Serra, 19 de setembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 12324 Nr: 2014-09.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUSDETE MOURA DA SILVA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO ANTONIO DE LIMA - 

OAB:3212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANITA LOIOLA - OAB:13178-B, 

JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 Autos n° 352/2000 - Código 123324

VISTOS ETC.

1. Defiro o pedido de desarquivamento dos autos, observada as 

formalidades legais.

2. Abra-se vistas conforme requerido.

3. No mais, não havendo requerimento no prazo de 30 (trinta) dias, 

devolvam-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intime-se. Expeça-se o necessário.

Tangará da Serra, 21 de setembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 101044 Nr: 8015-63.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BOSCO DINIZ JUNQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, 

WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSELIA DE SOUZA ERMITA - 

OAB:11.871, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT, 

VALTER CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B

 Autos nº. 2008/158 – Cód. 101044

Vistos.

 O executado pleiteou as fls. 128 a restituição dos valores penhorados 

nos autos.

 Proceda-se com a expedição de alvará para levantamento dos valores 

penhorados nos autos em favor do executado, devendo depositados na 

conta informada na petição retro.

Após, certifique-se o trânsito em julgado e cumpra-se com o determinado 

no provimento 15/2017-CM, remetendo o feito à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, a fim de que cumpram com o que determina o art. 4º de 

referido provimento.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 21 de setembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 226617 Nr: 15495-77.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDI AÇO INDUSTRIA METALURGICA LTDA 

ME, ROSEMEIRE PESSOA, SANDRA PESSOA, ARAO PAIM DO 

NASCIMENTO, MARCIO JEANDRE DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE CRISTÓVÃO 

ALMEIDA - OAB:OAB-MT 9585, LINDOLFO ALVES DA COSTA - 

OAB:4366/MT

 ... esclareça-se que os embargos de declaração têm a finalidade apenas 

de esclarecer possíveis dúvidas e omissões, e não se destinam ao 

reexame do mérito. Objetiva-se o esclarecimento da decisão judicial, 

sanando eventual obscuridade ou contradição, ou a integração da decisão 

judicial, quando for omitido ponto o sobre o qual devia pronunciar-se o 

juiz.O objetivo do presente embargos de declaração é a manifestação 

sobre pontos omissos, porventura existente na decisão prolatada. 

Analisando com esmero a decisão vergastada, constata-se a existência 

de omissão, motivo pelo qual os presentes embargos merecem ser 

recebidos. Verifico que a r. decisão em nada manifestou quanto a 

alegação de que a embargante é parte ilegítima para figurar no polo 

passivo da demanda. Pois bem, conforme documentos juntados ao feito, a 

alteração contratual ocorreu somente no ano de 2013. De outro norte, os 

débitos cobrados na presente demanda originaram-se um ano antes, em 

2012.Sendo assim, eventual ilegitimidade da parte demandaria produção 

de prova, o que não é permitido em caso de exceção de 

pré-executividade. Neste sentido:AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PRELIMINAR DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO. 

ACOLHIDA. MÉRITO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO 

FISCAL. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

NULIDADE DA CDA. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA. REQUISITOS 

PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. A admissibilidade da exceção 

de pré-executividade está condicionada à desnecessidade de dilação 

probatória; em outras palavras, exige-se que a prova seja pré-constituída. 

Não há nulidade na CDA que informa a origem, a natureza e os demais 

elementos exigidos pelo art. 202 da Lei nº 6.830/80.. Recurso desprovido. 

(TJ-MG; AI 1.0471.11.003166-6/001; Rel. Des. Luís Carlos Gambogi; Julg. 

01/03/2018; DJEMG 07/03/2018)Por tudo mais que nos autos consta 

ACOLHO os embargos de declaração interpostos na presente demanda, 

sanando a omissão apontada, porém JULGANDO IMPROCEDENTE o pedido 

da excepta.No mais, persiste a decisão tal como está lançada.Intime-se e 

cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 286813 Nr: 14622-09.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT, 

WANDERLEY WALMOR SCHRODER, JANY TERESINHA LONDERO 

SCHRODER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - 

OAB:9.418 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) Diante do exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo 

aos embargos, nos termos do artigo 919, §1º do Código de Processo 

Civil.2) Anote-se o fato de que a parte apresenta-se como idoso nos 

termos da lei, sendo mister a anotação na capa dos autos e sistema, bem 

como tramitação prioritaria nos termos da legislação.3) Promova-se o 

apensamento aos autos da execução referida na inicial.4) I ntime-se o 

embargado para, no prazo de 30 dias, querendo, apresentar impugnação, 

nos termos do artigo 17, caput, da LEF.Após, voltem conclusos para 
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deliberação.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 148552 Nr: 8452-31.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos nº. 8452-31.2012.811.0004 – Cód. 148552

VISTOS.

Trata-se de cumprimento de sentença, oriundo de ação de obrigação de 

fazer promovida por AUREA PINTO DE OLIVEIRA, em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO.

O exequente apresentou cálculo atualizado da execução e requereu o 

cumprimento de sentença. Conforme certidão retro, decorreu o prazo para 

manifestação da executada.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

Fundamento e decido.

A execução foi proposta para cobrar o valor de R$ 566,09 (quinhentos e 

sessenta e seis reais e nove centavos). Foi apresentado cálculo, fls. 197.

 Tendo em visa que a parte autora apresentou o cálculo, e que a parte ré 

concordou com os valores descritos, hei por bem HOMOLOGAR o cálculo 

apresentado pela exequente, fixando o crédito da exequente em R$ 

566,09 (quinhentos e sessenta e seis reais e nove centavos).

Expeçam-se as requisições de pequeno valor para a satisfação dos 

créditos, nos termos do art. 535, §3º, inciso II do CPC.

 Após, arquivem-se estes autos com baixa na Distribuição.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tangará da Serra, 19 de setembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 173413 Nr: 15098-86.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEL FRANCHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos nº. 15098-86.2014.811.0004 – Cód. 173413

VISTOS.

Trata-se de cumprimento de sentença, oriundo de ação de obrigação de 

fazer promovida por ADEL FRANCHINI, em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO.

O exequente apresentou cálculo atualizado da execução e requereu o 

cumprimento de sentença.

 As fls.316/317, o requerido manifestou requerendo que o pagamento seja 

rateado entre estado e município.

Já as fls.320/321, o requerente informou que a condenação foi imposta 

apenas ao estado conforme sentença de fls.216/220, ratificada por 

acordão de fls.297.

 É o relatório do necessário.

Fundamento e decido.

A execução foi proposta para cobrar o valor de R$ 727,98 (setecentos e 

vinte sete reais e noventa e oito centavos). Foi apresentado cálculo, fls. 

315.

 Considerando que de fato a condenação recai apenas contra o requerido 

Estado de Mato Grosso, defiro o pleito de fls.320/321 para que o 

pagamento seja efetuado integralmente pelo ente estadual.

Deste modo, tendo em visa que a parte autora apresentou o cálculo, hei 

por bem HOMOLOGAR o cálculo apresentado pela exequente, fixando o 

crédito da exequente em R$ 727,98 (setecentos e vinte sete reais e 

noventa e oito centavos).

Expeçam-se as requisições de pequeno valor para a satisfação dos 

créditos, nos termos do art. 535, §3º, inciso II do CPC.

 Após, arquivem-se estes autos com baixa na Distribuição.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tangará da Serra, 19 de setembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 103301 Nr: 2146-85.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO FERNANDES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA DE 

ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CARVALHO FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Proc. n° 2146-85.2008.811.0004 – Cód. 103301

VISTOS.

Intime-se o exequente para manifestar quanto ao calculo apresentado pelo 

executado as fls.215/222.

Após, volte-me os autos conclusos para decisão.

Cumpra-se.

Tangará da Serra, 19 de setembro de 2018.

 Francisco Ney Gaíva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 136286 Nr: 6522-12.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIMA & AGUIAR LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:14091/MT, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6057

 Processo n° 6522-12.2011.811.0055 (Cód. 136286)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que fora informada a quitação do débito.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

que o feito será extinto com resolução de mérito quando o devedor 

satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, a qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no título executivo, sendo obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, I I, c/c art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Por conseguinte, entendo inviável a condenação do executado, que quitou 

extrajudicialmente o débito exequendo, ao pagamento de honorários 

advocatícios sucumbenciais e de custas, haja vista que a parte não 

integrou efetivamente a relação processual.

Proceda-se com a baixa da penhora/constrição eventualmente realizada 

nos autos.

Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, 

observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares.

 Publique-se.

 Intime-se.
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 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 30 de julho de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 120885 Nr: 77-12.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELE MARIA DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... habilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser 

preenchido em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo. 

Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 152167 Nr: 782-05.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA GENEROSO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JUCELIA REZENDE DE MENDONÇA 

PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante a juntada da petição e documentos de fls. 125/126, nos 

termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 128475 Nr: 7386-84.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANANIAS LOPES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 9309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Impugnação à Execução (Cumprimento de Sentença) retro 

é tempestiva. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

exequente para, querendo, manifestar-se sobre referida defesa, no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis.

Dargite Sbruzzi Prieto

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 119433 Nr: 9366-03.2009.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VIRGEM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Impugnação à Execução (Cumprimento de Sentença) retro 

é tempestiva. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

exequente para, querendo, manifestar-se sobre referida defesa, no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis.

Dargite Sbruzzi Prieto

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 136262 Nr: 6501-36.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CRISTINA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451, LUCIANE SOARES MARTINAZZO - 

OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Impugnação à Execução (Cumprimento de Sentença) retro 

é tempestiva. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

exequente para, querendo, manifestar-se sobre referida defesa, no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis.

Dargite Sbruzzi Prieto

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 198280 Nr: 13398-41.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE BARATELI DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKÉZIA RODRIGUES DA SILVA 

NERI - OAB:24.846-MT, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - 

OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Impugnação à Execução (Cumprimento de Sentença) retro 

é tempestiva. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

exequente para, querendo, manifestar-se sobre referida defesa, no prazo 
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de 15 (quinze) dias úteis.

Dargite Sbruzzi Prieto

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 204289 Nr: 18197-30.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENO ROBERTO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando o certificado à fl. 67, destituo o Dr. Nelson Luiz da Cruz 

Júnior para realização de perícia, devendo o mesmo ser notificado da 

referida destituição.

Por conseguinte, nomeio o médico ortopedista Dr. Eli Ambrósio do 

Nascimento – CRM 5112/MT para a realização de perícia nos autos, 

servindo escrupulosamente o múnus independentemente de compromisso.

Intime-se o perito nomeado para designação de data para a realização da 

perícia, a qual deverá ser realizada no prazo de 30 (trinta) dias a contar 

da data da intimação. A intimação deverá seguir acompanhada de cópia 

desta decisão e dos quesitos apresentados pelas partes, assim como da 

expressa menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data do 

exame, assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos 

autos.

O perito nomeado deverá ser cientificado, ainda, do teor da decisão de fls. 

36/37.

Comunicada a data de realização da perícia, intimem-se as partes e 

assistentes técnicos, sendo estes últimos por carta. Juntado o laudo, 

digam as partes no prazo de 10 (dez) dias, inclusive sobre a necessidade 

de outras provas.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 127576 Nr: 6487-86.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISRAEL ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Impugnação à Execução (Cumprimento de Sentença) retro 

é tempestiva. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

exequente para, querendo, manifestar-se sobre referida defesa, no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis.

Dargite Sbruzzi Prieto

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 120508 Nr: 10488-51.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SANCHES DA SILVA, JOÃO SANCHES DA SILVA, 

ANA PAULA DOS SANTOS, WILSON DOS SANTOS, ANTONIO JOSÉ 

SANCHES DA SILVA, VELANI SANCHES DA SILVA SOUZA, NILSON DOS 

SANTOS JUNIOR, SUELI APARECIDA SANCHES DA SILVA, PEDRO 

SANCHES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CARVALHO FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da petição de fl. 162, para, 

querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 141147 Nr: 469-78.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILZA DE ALMEIDA GOULART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDOMIRO JORLANDO 

JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 Certifico que, ante a juntada da petição e documentos de fls. 108/110 

(Pedido de Cumprimento de Sentença), nos termos da legislação vigente e 

do Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de 

intimar a parte executada para as providências de sua alçada, no prazo 

legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 196258 Nr: 11893-15.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURIPEDES ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da petição de fls. 94/95, 

para, querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 196258 Nr: 11893-15.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURIPEDES ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... habilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser 

preenchido em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 
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requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 198280 Nr: 13398-41.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE BARATELI DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKÉZIA RODRIGUES DA SILVA 

NERI - OAB:24.846-MT, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - 

OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... habilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser 

preenchido em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, fica desde já autorizada a requisição 

do pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à eventual 

sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 127576 Nr: 6487-86.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISRAEL ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... habilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser 

preenchido em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, fica desde já autorizada a requisição 

do pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à eventual 

sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 141147 Nr: 469-78.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILZA DE ALMEIDA GOULART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDOMIRO JORLANDO 

JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 ... habilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser 

preenchido em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 171148 Nr: 12579-41.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ALCIDINO GONÇALVES SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CARVALHO FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o 

pedido inicial com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC, 

condenando o Requerido a pagar a parte Autora o benefício previdenciário 

de Aposentadoria por Invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do 

salário de benefício, devido desde a cessação do auxílio-doença 

administrativamente (30/06/2014 – fls. 40), nos termos do art. 43, da Lei n. 

8213/91, devendo a autarquia ré providenciar a implantação do benefício 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação dessa sentença, visto 

que em razão dos fundamentos já consignados quanto a demonstração da 

incapacidade, condição de segurado, preenchimento de carência e a 

natureza alimentar do benefício conjugada a hipossuficiência da parte 

autora, patente a aplicabilidade dos preceitos atinentes a tutela de 

urgência, nos termos do artigo 300 do CPC. Sobre as prestações em 

atraso devem incidir juros de mora, desde a citação, correção monetária, 

desde a data do inadimplemento de cada parcela, utilizando-se para 

ambos os índices previstos no Manual de Cálculo da Justiça Federal 

(versão mais atualizada). Deixo de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c 

art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001.Condeno a parte requerida no 

pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% 

sobre as parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, 

portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência socialDETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal 

Regional Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, 

tendo em vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC. Devendo antes 

da remessa dos autos a Superior Instância, certificar-se quanto a 

implantação do benefício ora concedido em sede de antecipação de tutela. 

EXPEÇA-SE de imediato alvará em favor do perito, conforme art. 2º do 

Provimento nº CJF-PRV-2018/00004, combinado com ...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 185358 Nr: 3031-55.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALBERTO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN 

CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o 

pedido inicial com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC, 

condenando o Requerido a pagar a parte Autora o benefício previdenciário 

de Aposentadoria por Invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do 

salário de benefício, devido desde a cessação do auxílio-doença 

administrativamente (6/3/2015 – fls. 42), nos termos do art. 43, da Lei n. 

8213/91. Sobre as prestações em atraso devem incidir juros de mora, 

desde a citação, correção monetária, desde a data do inadimplemento de 

cada parcela, utilizando-se para ambos os índices previstos no Manual de 

Cálculo da Justiça Federal (versão mais atualizada). Deixo de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, 

da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001.Condeno a parte requerida no pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas 

vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência 

socialDETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC. Devendo antes da remessa 

dos autos a Superior Instância, certificar-se quanto a implantação do 

benefício ora concedido em sede de antecipação de tutela.EXPEÇA-SE de 

imediato alvará em favor do perito, conforme art. 2º do Provimento nº 

CJF-PRV-2018/00004, combinado com o art. 29 da Resolução nº 

CJF-RES-2014/00305, ficando estabelecido o valor de R$ 200,00 

(duzentos reais) a título de honorários, nos termos da Tabela V do Anexo 

Único da resolução acima citada. Por oportuno, nos termos do inciso I do 

artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com resolução do mérito.Após 

o trânsito em julgado, não sendo apresentados requerimentos pelas 

partes, AO ARQUIVO com as anotações e providências de estilo.Às 

providências. .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 178616 Nr: 20747-32.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO JOAQUIM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JUCELIA REZENDE DE MENDONÇA 

PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o 

pedido inicial com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC, 

condenando o Requerido a pagar a parte Autora o benefício previdenciário 

de Aposentadoria por Invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do 

salário de benefício, devido desde a citação da requerida, nos termos em 

que pleiteado na inicial (31/03/2014 – fls. 50), devendo a autarquia ré 

providenciar a implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar da intimação dessa sentença, visto que em razão dos fundamentos 

já consignados quanto a demonstração da incapacidade, condição de 

segurado, preenchimento de carência e a natureza alimentar do benefício 

conjugada a hipossuficiência da parte autora, patente a aplicabilidade dos 

preceitos atinentes a tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC. 

Sobre as prestações em atraso devem incidir juros de mora, desde a 

citação, correção monetária, desde a data do inadimplemento de cada 

parcela, utilizando-se para ambos os índices previstos no Manual de 

Cálculo da Justiça Federal (versão mais atualizada). Deixo de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, 

da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001.Condeno a parte requerida no pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas 

vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência 

socialDETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.P.I.C.Certificado o trânsito 

em julgado e comprovada a implementação do benefício e não havendo 

requerimentos atinente ao cumprimento da sentença, arquivem-se com as 

baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 140731 Nr: 29-82.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL JACINTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o 

pedido inicial com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC, 

condenando o Requerido a pagar a parte Autora o benefício previdenciário 

de Aposentadoria por Invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do 

salário de benefício, devido desde a cessação do auxilio-doença ( 

6/12/2011 fls. 65).Sobre as prestações em atraso devem incidir juros de 

mora, desde a citação, correção monetária, desde a data do 

inadimplemento de cada parcela, utilizando-se para ambos os índices 
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previstos no Manual de Cálculo da Justiça Federal (versão mais 

atualizada). Deixo de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, 

inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001.Condeno a parte requerida no 

pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% 

sobre as parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, 

portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência socialDETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal 

Regional Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, 

tendo em vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC. Devendo antes 

da remessa dos autos a Superior Instância, certificar-se quanto a 

implantação do benefício ora concedido em sede de antecipação de 

tutela.Por oportuno, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, DECLARO 

extinto o feito com resolução do mérito.Após o trânsito em julgado, não 

sendo apresentados requerimentos pelas partes, AO ARQUIVO com as 

anotações e providências de estilo.Às providências. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.Tangará da 

Serra/MT, 25 de setembro de 2018.Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 137839 Nr: 8207-54.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RAMOS DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, MATHEUS GHISI - OAB:OAB/MT 20.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Inviável a inversão pretendida pela autora, sendo certo que o feito deve 

permanecer suspenso até a habilitação dos dependentes/sucessores.

Oportunize-se a patrona do autor falecido a indicação dos 

dependentes/sucessores ou mesmo a regularização da representação 

processual dos mesmo para o prosseguimento do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 153397 Nr: 2061-26.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVINA PEREIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - OAB:12107/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando-se que a desistência do recurso voluntário incluiu 

transação que fixou/liquidou o montante da condenação em valor inferior 

ao qual justificaria o reexame necessário, reputo que o mesmo se 

encontra prejudicado.

Ciência as Partes e ao INSS.

Preclusa a presente decisão, cumpra-se a decisão de fls. 192/193.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 198626 Nr: 13710-17.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARISMIL ANIBAL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando-se que a desistência do recurso voluntário incluiu proposta 

de transação que foi aceita e homologada, restando prejudicados os 

recursos, inclusive o volutnário, cumpra-se a decisão de fls. 138/139, no 

que tange ao cumprimento do acordo já homologado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 161999 Nr: 13027-48.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA COUVO SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correção permantente,

Assiste razão ao autor quanto a previsão expressa no dispositvo da 

sentença que diverge da disposição legal, mas transitado em julgado, 

prevendo a necessidade do reuquerido antes do cancelamento do 

beneficio comprovar a reabilitação ou recuperação do autor o que por 

óbvio deve se dar por meio de convoação ao autor para a realização de 

nova pericia médica, razãio pela qual deve ser revogado o despacho 

retro.

Assim, sem prejuízo de eventual revogação administrativa, após a 

realização de pericia médica administrativa, determino que seja intimado o 

INSS para reestabelecer o beneficio na ofrma requerida, contudo, 

considerando a dissonancia do dispositivo transitado em julgado com a 

norma abstrata não vislumbro recalcitrancia do requerido, neste momento, 

afastando ao menos nesta oportunidade a fixação de preceito cominatório.

Assim, intime-se o INSS para procedar o reestabelecimento do beneficio, 

devendo ser advertido que o mesmo somente poderá ser cessado após a 

realização de pericia médica que comprove a recuperação ou após a 

reabilitação do autor.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 170242 Nr: 11432-77.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CAITANO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o 

pedido inicial com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC, 

condenando o Requerido a pagar a parte Autora o benefício previdenciário 

de Aposentadoria por Invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do 

salário de benefício, devido desde a cessação do auxílio-doença 

administrativamente (2/10/2013 – fls. 18), nos termos do art. 43, da Lei n. 

8213/91, devendo a autarquia ré providenciar a implantação do benefício 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação dessa sentença, visto 

que em razão dos fundamentos já consignados quanto a demonstração da 

incapacidade, condição de segurado, preenchimento de carência e a 

natureza alimentar do benefício conjugada a hipossuficiência da parte 

autora, patente a aplicabilidade dos preceitos atinentes a tutela de 

urgência, nos termos do artigo 300 do CPC. Sobre as prestações em 

atraso devem incidir juros de mora, desde a citação, correção monetária, 

desde a data do inadimplemento de cada parcela, utilizando-se para 

ambos os índices previstos no Manual de Cálculo da Justiça Federal 

(versão mais atualizada). Deixo de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c 

art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001.Condeno a parte requerida no 

pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% 

sobre as parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, 

portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 
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administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência socialSentença não sujeita à remessa necessária, nos termos 

do artigo 496, § 3º, I do NCPC, visto que a condenação imposta ao INSS 

não tem o potencial de ultrapassar 1000 (mil) salários mínimos.Certificado 

o trânsito em julgado e comprovada a implementação do benefício e não 

havendo requerimentos atinente ao cumprimento da sentença, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 135860 Nr: 6075-24.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO SOCORRO MARIANO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando-se que o inicio de prova documental não supre a 

necessidade de se promover ampla dilação probatória para a analise da 

condição de segurada da autora, converto o julgamento em instrução e 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de outubro de 

2018, às 14:00 para o interrogatório do autor e intimação de testemunhas 

arroladas pelas partes.

Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 188179 Nr: 5127-43.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELITA BRITO GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielly Paola Leite Lopes - 

OAB:OAB/MT 24265-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, que analisando os autos verifiquei que a intimação da 

sentença não observou o substabelecimento sem reserva de poderes de 

fl. 115, protocolado anteriormente à data da sentença, razão pela qual, 

procesi as anotações necessárias no Sistema Apolo e, renovo a intimação 

da parte autora dos termos da r. sentença: parte final: ... Ante o exposto, 

julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial e condeno a parte 

autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 

sucumbência que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando 

a condenação suspensão em razão da parte autora ser beneficiária da 

gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC. Declaro a 

inexigibilidade dos valores recebidos a título de benefícios previdenciários 

em sede de antecipação dos efeitos da tutela, uma vez que os valores 

possuem natureza alimentar e foram recebidos de boa-fé. Por fim, julgo 

extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquive-se ao final, procedendo-se às baixas e anotações de estil P. R. I.."

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 193374 Nr: 9580-81.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANA SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielly Paola Leite Lopes - 

OAB:OAB/MT 24265-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, que analisando os autos verifiquei que a intimação da 

sentença não observou o substabelecimento sem reserva de poderes de 

fl. 94, protocolado anteriormente à data da sentença, razão pela qual, 

procedi as anotações necessárias no Sistema Apolo e, renovo a intimação 

da parte autora dos termos da r. sentença: parte final: ... Ante o exposto, 

julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial e condeno a parte 

autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 

sucumbência que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando 

a condenação suspensão em razão da parte autora ser beneficiária da 

gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC. Declaro a 

inexigibilidade dos valores recebidos a título de benefícios previdenciários 

em sede de antecipação dos efeitos da tutela, uma vez que os valores 

possuem natureza alimentar e foram recebidos de boa-fé. Por fim, julgo 

extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquive-se ao final, procedendo-se às baixas e anotações de estil P. R. I.."

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 197847 Nr: 13033-84.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA KAROLINA REDIVO DA 

COSTA - OAB:24.951/MT, ESTELA REDIVO DA COSTA - OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Impugnação à Execução (Cumprimento de Sentença) retro 

é tempestiva. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

exequente para, querendo, manifestar-se sobre referida defesa, no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis.

Dargite Sbruzzi Prieto

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 197847 Nr: 13033-84.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA KAROLINA REDIVO DA 

COSTA - OAB:24.951/MT, ESTELA REDIVO DA COSTA - OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... habilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser 

preenchido em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 
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conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 161869 Nr: 12801-43.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE DA SILVA FRANÇA MAIA, RVFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Impugnação à Execução (Cumprimento de Sentença) retro 

é tempestiva. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

exequente para, querendo, manifestar-se sobre referida defesa, no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis.

Dargite Sbruzzi Prieto

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 123381 Nr: 2383-51.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE MARIA DE ARRUDA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da petição de fl. 141, para, 

querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 153135 Nr: 1806-68.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO ALVES BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da petição de fl. 116, para, 

querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 102590 Nr: 1434-95.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SORACI TEIXEIRA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1434-95.2008.811.0055 – Cód. 102590

VISTOS.

Trata-se de cumprimento de sentença, oriundo de ação trabalhista 

promovida por SORACI TEXEIRA DE CARVALHO, em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO.

Considerando a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o qual 

trouxe inovações concernentes aos requisitos da petição de cumprimento 

de sentença, determino a parte requerente que retifique o petitório fls. 279, 

observando os termos do inciso II ao VI do artigo 534 NCPC, 

especificamente o que atine o demonstrativo discriminado do crédito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Tangará da Serra, 20 de setembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 286525 Nr: 14326-84.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UANDERSON ARAGÃO NABUCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Devidamente o não cumprimento da determinação da regularização do 

polo passivo da lide. Ante exposto, com fulcro no art. 485, VI do NCPC, 

julgo extinto o processo sem resolução do mérito.Após o trânsito em 

julgado, cancele-se a distribuição e arquive-se com as cautelas de 

praxe.Cumpra-se.Às providências.Tangará da Serra/MT, 24 de fevereiro 

de 2018.Francisco Ney GaívaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 4376 Nr: 1929-91.1998.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. BRAZ FRANÇA E CIA LTDA, WALTER 

BRAZ FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Zeonide Roberto - OAB:3574-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, JOSÉ ANTONIO DUTRA - OAB:4470/MT

 INTIMAÇÃO DO EXECUTADO, para ciência do teor do ofício 469/2018, 

juntado em fls. 368v dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 153135 Nr: 1806-68.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO ALVES BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... habilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser 

preenchido em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 
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verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 123381 Nr: 2383-51.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE MARIA DE ARRUDA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... habilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser 

preenchido em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 265458 Nr: 28796-57.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANTONIA VALENCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA da parte requerente para que efetue, no prazo de 

5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

627,00 (seiscentos e vinte e sete reais). Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 372,00 (trezentos e setenta e dois reais), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 300,00 (trezentos reais), para fins da 

guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF/CNPJ do 

pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum de Tangará da Serra aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá providenciar também o 

pagamento das custas ao contador não oficializado no valor de R$ 110,19 

(cento e dez reais e dezenove centavos), devendo este último valor ser 

depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil 

S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, 

comprovando o pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos autos o respectivo 

comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam efetuados os 

pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos valores das 

custas e taxas as quais serão encaminhadas ao Departamento de 

Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao Tabelionato de 

Protesto, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1290 Nr: 358-22.1997.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Wilson Galli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAKASHI SHIDA, ADRIANO TETSUO HIGASHI, 

IGOR TETSUO HIGASHI, VILMA APARECIDA DE OLIVEIRA HIGASHI, IVAN 

YUDI HIGASHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA KATUCHA GALLI - 

OAB:260286, JOÃO CARLOS GALLI - OAB:4.661-A, PAULO SERGIO 

MATIAS PATRUNI - OAB:4360-B, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES 

- OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONINO MOURA BORGES - 

OAB:839, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS - OAB:4123/MT, 

IRAJÁ REZENDE DE LACERDA - OAB:MT 11.987, JOACIR JOLANDO 

NEVES - OAB:3610-B/MT, José Esteves de Lacerda Filho - 

OAB:OAB/MT 2.492, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT, SAMUEL FRANCO 

DALIA NETO - OAB:6275/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA da parte requerida para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

115,99 (cento e quinze reais e noventa e nove centavos). Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e 

clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da Serra aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. Fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

pagamento das custas ao contador não oficializado no valor de R$ 98,37 
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(noventa e oito reais e trinta e sete centavos), devendo este último valor 

ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, Banco do 

Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 

238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam 

efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos 

valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18543 Nr: 1119-77.2002.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROCKENBACH AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA VALE 

DO SEPOTUBA LTDA COOMIVALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLEN DE OLIVEIRA 

TRETTEL - OAB:14337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALTAIR MOLOSSI - 

OAB:OAB/RS 32.161, DIRCEU TAMANHO - OAB:5.827, LUIS FERNANDO 

DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA da parte requerido para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

1.420,70 (mil quatrocentos e vinte reais e setenta centavos). para fins da 

guia de custas processual. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF/CNPJ do 

pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum de Tangará da Serra aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá providenciar também o 

pagamento das custas ao contador não oficializado no valor de R$ 14,81 

(quatorze reais e oitenta e um centavos), devendo este último valor ser 

depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil 

S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, 

comprovando o pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos autos o respectivo 

comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam efetuados os 

pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos valores das 

custas e taxas as quais serão encaminhadas ao Departamento de 

Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao Tabelionato de 

Protesto, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 275303 Nr: 5225-23.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DERSENY PEREIRA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. E. TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CLAUDIO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 5.475

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA da parte requerido para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

311,00 (trezentos e onze reais). Este valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 186,00 (cento e oitenta e seis reais), para recolhimento da guia 

de custas e R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas, 

incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema 

vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da 

Serra aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte 

deverá providenciar também o pagamento das custas ao contador não 

oficializado no valor de R$ 55,10 (cinquenta e cinco reais e dez centavos), 

devendo este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, 

agência 1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de 

Mattos – CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob 

pena de anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar 

aos autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam 

efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos 

valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 222777 Nr: 12267-94.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLECI CECILIA ZITKOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA da parte requerido para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

508,83 (quinhentos e oito reais e oitenta e três centavos). Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 372,00 (trezentos e setenta e 

dois reais), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,83 (cento e 

trinta e seis reais e oitenta e três centavos), para fins da guia de taxa. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas, 

incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema 

vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da 

Serra aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte 

deverá providenciar também o pagamento das custas ao contador não 

oficializado no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove 

centavos), devendo este último valor ser depositado na conta corrente 

104126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué 

Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos 

autos sob pena de anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

devendo juntar aos autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, 

caso não sejam efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito 

relativa aos valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 223403 Nr: 12728-66.2016.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARDIF DO BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A 

GRUPO BNP PARIBAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOÃO LUIZ PIZZATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ARY FRANCO CESAR - 

OAB:123.514/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL VASQUES SAMPIERI 

BURNEIKO - OAB:6797/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA da parte requerente para que efetue, no prazo de 

5 (cinco) dias, o pagamento das custas ao contador não oficializado no 

valor de R$ 45,41 (quarenta e cinco reais e quarenta e um centavos), 

devendo este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, 

agência 1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de 
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Mattos – CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob 

pena de anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar 

aos autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam 

efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos 

valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166928 Nr: 6737-80.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA da parte requerida para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

1.203,94 (mil duzentos e três reais e noventa e quatro centavos). Este 

valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 581,27 (quinhentos e 

oitenta e um reais e vinte e sete centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$ 622,67 (seiscentos e vinte e dois reais e sessenta e sete 

centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no 

item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da Serra aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá providenciar 

também o pagamento das custas ao contador não oficializado no valor de 

R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo este último 

valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, Banco 

do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 

238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam 

efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos 

valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 207879 Nr: 306-59.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO WAGNER ZAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:MT13431/B

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA da parte requerido para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

574,38 (quinhentos e setenta e quatro reais e trinta e oito centavos). Este 

valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 372,00 (trezentos e 

setenta e dois reais), para recolhimento da guia de custas e R$ 202,38 

(duzentos e dois reais e trinta e oito centavos), para fins da guia de taxa. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas, 

incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema 

vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da 

Serra aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte 

deverá providenciar também o pagamento das custas ao contador não 

oficializado no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove 

centavos), devendo este último valor ser depositado na conta corrente 

104126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué 

Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos 

autos sob pena de anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

devendo juntar aos autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, 

caso não sejam efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito 

relativa aos valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 253134 Nr: 19321-77.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON RENAN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para apresentar o endereço atualizado do requerido 

tendo em vista não sendo possível efetuar a busca e apreensão do 

veículo descrito no mandado, diante da não localização do veículo, nem da 

localização do devedor, que estão em lugar incerto e não sabido no 

momento. Neste endereço, reside a Sr. Adriano, há 01 ano, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 284759 Nr: 12899-52.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARCISIO SA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, requrendo o que de 

direito acercada da certidão do oficial de justiça: CERTIFICO, que em 

cumprimento ao presente, não foi possível proceder com a Apreensão do 

bem, em razão de sua não localização, nem da parte requerida. Sendo 

assim, devolvo o mandado à central para os devidos fins. Dou fé. Tangará 

da Serra-MT., 19 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 186100 Nr: 3635-16.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIBRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPEDITO ROMÃO SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWASAKI - OAB:17.555-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar requerendo o que de direito, bem como 

acerca da certidão Certifico que decorreu o prazo de três (03) dias e o 

executado não efetuou o pagamento da dívida nos termos da decisão de 

folhas 57/58, sob pena de PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das 

custas e dos honorários advocatícios (art. 831, CPC/2015), apesar de 

devidamente citado conforme AR juntado as folhas 90, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 4334 Nr: 546-15.1997.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA MARIA RIBEIRO DE SOUZA, JOSÉ 

RIBEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITELVINO HOFFMAN - 

OAB:3441/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para, no prazo legal, retirar a carta 

precatória expedida para a Comarca de Campo Novo do Parecis-MT, 

devendo, no ato da retirada, apresentar guia referente ao pagamento das 

custas judiciais da deprecata, bem como, instruí-la com as cópias 

necessárias, devendo ainda, comprovar em trinta (30) dias, contados da 

data da retirada, a distribuição dela no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 283609 Nr: 11965-94.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATIAS FILHO - SUPERMERCADO BOM LAR 

LTDA EPP, ANTONIO MATIAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar quanto a certidão e ao complemento 

de diligencia: CERTIDÃO dirigi-me ao endereço constante no mandado, 

onde me encontrei com uma mulher que declarou ser cunhada do 

Devedor, esposa de Cicero Matias Pereira; que ele mudou da cidade, não 

sabendo especificar para qual; que não possui qualquer meio de contato 

com ele; e que a empresa ali instalada é de seu filho, conforme os 

seguintes dados que me apresentou: Matheus Matias Parente – ME, nome 

fantasia: Supermercado Bom Lar, CNPJ: 22.715.360/0001-02.Diante disso, 

solicitei a mulher acima o telefone de seu marido, Cicero, a qual informou: 

9.9949-2871, mas que restou prejudicado, uma vez que não era o número 

dele.Em nova diligencia, conversei com um funcionário do mercado o qual 

informou o telefone correto do Sr. Cícero, qual seja (65) 9.9949-2872. Com 

isso, mantive contato com este e o indaguei a respeito de seu irmão, o qual 

não prestou nenhuma informação nova, apenas que o Devedor poderá ser 

contatado por meio dos números (65) 9.9813-2606 e (66) 

9.9683-4717.Certifico que, após incessantes vezes, mantive conversa 

telefônica com o Devedor pelo (65) 9.9813-2606, o qual me declarou que 

não reside nesta Comarca, recusou-se a informar seu endereço, dizendo 

apenas que não estabeleceu residência ainda e, indagado, não se 

mostrou minimamente interessado em receber a citação.Diante disso, NÃO 

FOI POSSÍVEL CITAR a parte Devedora MATIAS FILHO – SUPERMERCADO 

BOM LAR LTDA EPP e ANTÔNIO MATIAS FILHO.Certifico que em razão de 

haver sido depositado apenas uma diligencia local, solicito que se INTIME a 

parte Autora para que:a) Recolha o valor de R$ 36,74 (trinta e seis reais e 

setenta e quatro centavos) a título de complementação de diligencia;b) 

Manifeste se possui interesse no arresto de bens, preferencialmente 

indicando os bens e sua localização, uma vez que não avistei o veículo 

mencionado na inicial. Recolhendo a seguinte importância para as 

diligencias: R$ 514,36 (quinhentos e quatorze reais e trinta e seis 

centavos).Devendo a guia ser gerada por meio do site.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 242361 Nr: 10773-63.2017.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ABEL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DE OLIVEIRA, SOLIMAR DA SILVA 

LUCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para apresentar nos autos o endereço atualizado do 

requerido Jose de Oliveira tendo em vista a certidão negativa do oficial de 

justiça: NÃO FOI POSSIVEL PROCEDER A CITAÇÃO DE JOSE DE OLIVEIRA 

em razão de ser endereço comercial do filho da parte requerida, sendo 

que naquele momento a pessoa de Luana se apresentou como nora do 

devedor e informou que o mesmo reside na zona rural, afirmando não 

saber explicar como se chega ao tal sitio. No mesmo dia consegui manter 

contato por telefone celular com o requerido que confirmou estar residindo 

na zona rural, mas não informou onde, apesar na minha insistência, disse 

que viria a cidade na quinta feira e que era para eu procura-lo na loja do 

filho, endereço do mandado. E no dia de hoje me dirigi à loja Agroar na 

Avenida Tancredo Neves, e ali estando esta vez fui atendida pelo filho do 

requerido, Cleber, o qual também disse não saber o seu pai, e tão pouco 

quis informar o endereço do sitio, disse apenas que era no assentamento 

Antônio Conselheiro, mas não quis informar a agrovila ou lote. Tentei 

exaustivamente manter contato outra vez no telefone celular indicado no 

mandado, mas o requerido não atende minhas ligações. Assim sendo 

devolvo o presente mandado a secretaria da vara, em razão de que o 

requerido não reside no endereço informado e por não conseguir o seu 

atual endereço.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 195855 Nr: 11455-86.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOCONDO VACCARI CARMONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SL CONSTRUTORA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAMIEW CARVALHO 

SOUZA - OAB:19239 - B, MARCOS CARDOZO DALTO - OAB:11466, 

WILSON DALTO - OAB:1 682-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORAH BARBOSA 

CAMACHO - OAB:11335, RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 Intimação do autor para manifestar quanto ao complemento de diligência 

do oficial de justiça Diligencia a complementar: A parte exequente 

depositou uma diligencia no valor de R$ 36,74 (Trinta e seis reais, setenta 

e quatro centavos).Dirigi-me no 14/09/2018 as 14:30 até a residência 

situada a Rua 52 nº 36-N, da Srª LANA CARDOSO RIBEIRO LOURENÇO – 

Depositaria do bem. Retornei 14/09/2018 às 14:57 ao Fórum para verificar 

nos autos a certidão de fls.174 onde consta o local do bem depositado; 

Retornei em 17/09/2018 as 08:00, a Rua 52 nº 36-N. Em 17/09/2018 me 

dirigi a Avenida Lions Internacional nº 3709-W Vila Esmeralda, e constatei 

que o veiculo ali estava. Em 17/09/2018 Retornei ao Fórum para Fazer o 

auto de entrega. Em 17/09/2018 as 13:30 me dirigi até a residência do Sr.- 

GIOCONDO VACARI CARMONA, para colher a sua assinatura no auto de 

entrega. Totalizando a complementar 5 diligencias: R$ 183,70 (Cento e 

oitenta e três reais, setenta centavos). Que deverá ser depositada por 

m e i o  d e  g u i a  d i s p o n i b i l i z a d a  n o  L I N K 

http://arrecadação.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito Em nome do Oficial 

de Justiça - ANTONIO AUGUSTO RIBEIRO, e juntando comprovante de 

deposito nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 153300 Nr: 1960-86.2013.811.0055

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO BALDO, CARMEM POSSENTI 

BALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO JOSE FANTINEL BALDO, MARCIO 

JOSE BALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO PIZZATTO - 

OAB:5082

 Intimação do autor para efetuar o pagamento dos emolumentos no valor 

de R$ 13,78 ( treze reais e setenta e oito centavos)a ser pago no balcão 

no serviços registral ou depositado na conta em nome do Favorecido 

Paulenes Cardoso da Silva, Banco do Brasil Agencia 0787-0, c/c 15.399-0, 

d e v e n d o  s e r  c o n f i r m a d o  o  p a g a m e n t o  p e l o 

email1oficiodiamantino@gmail.com, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires
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 Cod. Proc.: 199004 Nr: 13964-87.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEY RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A, ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 Intimação do executado da decisão Vistos em correição.

Considerando-se o pedido retro, defiro o pedido de pesquisa de veículos 

em nome do(s) executado(s), via RENAJUD.

 Sobressai-se dos extratos das restrições dos veículos que todos os 

veículos possuem restrição de transferência e circulação por outros 

Juízos, conforme extrato anexo.

Desse modo, intime-se o exequente se manifeste expressamente quanto 

ao interesse ou não na penhora dos veículos localizados, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Decorrido o prazo concedido, quedando-se o exequente inerte, e diante 

da nova sistemática trazida pelo Código de Processo Civil, suspenda-se o 

feito, nos termos do artigo 921, inciso III, § 1º, do CPC, pelo prazo de 01 

ano, período em que o prazo prescricional ficará suspenso, sem prejuízo 

de eventual impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo executado, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

CPC, o qual poderá ser desarquivado a qualquer tempo, nos termos do 

§3º, do referido artigo, consignando que o prazo da prescrição 

intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 4º, do 

CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 63368 Nr: 4881-28.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LISIANE DE FÁTIMA ZORZO, CARLOS EDUARDO DE 

CAMPOS BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - 

OAB:8114-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 148.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 279865 Nr: 8906-98.2018.811.0055

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, 

WALDEREZ TEREZINHA NIGRO DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA KAROLINA REDIVO DA 

COSTA - OAB:24.951/MT, ESTELA REDIVO DA COSTA - OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ledi Figueiredo Bridi - 

OAB:9413, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT, THIAGO LUIZ 

FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

NOS AUTOS ACERCA DA MANIFESTAÇÃO DAS PARTES REQUERIDAS 

AS FLS.41-55 E 56-66, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 144658 Nr: 4278-76.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTILIZAR AGRICULTURA DE PRECISÃO E 

REFLORESTAMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURI NICODEMUS RAUBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:MT 7.216, HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - 

OAB:11405

 Intimação do executado para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição 168.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 184804 Nr: 2527-49.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMA VIVIAN TAGLIARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONI CÉZAR CLARO, LEANDRA MAGRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT, WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - 

OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 Intimação do requerido para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 106.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 217250 Nr: 7747-91.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME ALVES VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523-O/MT

 Intimação da parte requerida para manifestar, no prazo legal, sobre o teor 

da petição de folhas 107.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 126038 Nr: 5005-06.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LISEU JOSÉ SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OPSON LUISANDRO PULGA 

BAIOTO - OAB:11133-O/MT, RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 Intimação do requerido para que apresente o recálculo para cada 

operação a quais execuções de código 135166 e 137094 se referem, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 273189 Nr: 3587-52.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALCI MOREIRA MAGALHÃES, AMM, OSMAR 

MARCILIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENICIO NUNES MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA SEBASTIANA DE 

OLIVEIRA - OAB:19174/O, RENATO FERREIRA COUTINHO - OAB:16360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação do advogado da parte autora para manifestar acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça acostada as fls.35, bem como 

informar nos autos o endereço atualizado na parte requerida para fins de 

proceder a citação da mesma.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 264175 Nr: 27807-51.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCO ROSA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA PEDRO DA SILVA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO STURM DA ROCHA - 

OAB:22.381-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA FERNANDES DE 

OLIVEIRA - OAB:23192/0, FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - 

OAB:24.181/MT

 Intimação do executado para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 142/149.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 283928 Nr: 12219-67.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DE CARNES TANGARA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, acerca do 

complemento de diligencia do oficial de justiça: Diligencia a complementar 

R$ 73,48 (Setenta e três reais, quarenta e oito centavos), a qual deverá 

ser depositada por meio de guia disponibilizada no Link: 

http://arrecadação.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementação em nome 

do Oficial de Justiça ANTONIO AUGUSTO RIBEIRO e o recibo juntando nos 

autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9873 Nr: 190-15.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO FERNANDES PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7658-B/MT, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte embargante/executado, para que efetue, 

no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 448,69 (quatrocentos e quarenta e oito reais e sessenta e 

nove centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 

125/126. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas e 

incluir o valor. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do 

Fórum de Tangará da Serra aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento. A parte deverá providenciar também o pagamento das 

custas ao contador não oficializado no valor de R$ 29,62 (vinte e nove 

reais e sessenta e dois centavos), devendo este último valor ser 

depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil 

S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, 

comprovando o pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos autos o respectivo 

comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam efetuados os 

pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos valores das 

custas as quais serão encaminhadas ao Departamento de Controle e 

Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao Tabelionato de Protesto, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 12168 Nr: 1995-03.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON IRONI ZANCANARO - ME, LETÍCIA 

LISETTE PILGER ZANCANARO, IRONI ZANCANARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT20495/A, FABIULA MÜLLER KOENIG - OAB:MT 

22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 

17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR ORTEGA - 

OAB:OAB/MT 7.086-A, Wilson Teruo Kobayashi - OAB:2575-B

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE INFORME/COMPROVE NOS 

AUTOS ACERCA DA REDISTRIBUIÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA 

EXPEDIDA NOS AUTOS, PARA A COMARCA DE CURITIBA/PR, UMA VEZ 

QUE, A PRÓPRIA PARTE AUTORA INFORMOU ÀS FLS. 261 A 

REDISTRIBUIÇÃO DE UMA CP PARA A REFERIDA COMARCA. NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 260811 Nr: 25459-60.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINERAÇÃO ITAIPÚ IND. COM. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAR JOSÉ SIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Pelegrini - OAB:10.059 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação do advogado da parte autora para manifestar quanto ao pedido 

de complementação de diligencia do oficial de justiça acostada as fls. 

145/146, no valor de R$ 220,44, no prazo legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 1596 Nr: 441-09.1995.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fasa Fornecedora de Acessórios S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL ALVES DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides José Geier - OAB:4911, 

NELIR FÁTIMA JACOBOWSKI GEIER - OAB:3437/MT, TASSIA DE 

AZEVEDO BORGES TORRES - OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, sobre o calculo 

do contador judicial de folhas 451/455.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 20259 Nr: 3562-98.2002.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAR MÁRIO FANTINEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILÁRIO ANTONIO FANTINEL 

JÚNIOR - OAB:OAB-PR 41.247, JOÃO PAULO MIOTTO AIRES - 

OAB:OAB/PR 48.097

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 484.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 267308 Nr: 30127-74.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CRÉDITO MÚTUO 

DOS MÉDICOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALLI & GALLI LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:OAB/MT-4.677, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:9247/O, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANE SOARES 

MARTINAZZO - OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 Intimação do requerido para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 117/122.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 284593 Nr: 12755-78.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, quanto ao 

complemento de diligencia do oficial de justiça: Certifico mais que devolvo 

a 1ª via do mandado devidamente cumprida, ficando com a 2ª via do 

mandado para prosseguimentos das demais diligencias. Certifico 

finalmente que seja a parte credora intimada para efetuar antecipadamente 

o deposito do valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), que 

deverá ser depositada por meio de guia disponibilizada no 

Linckhttp://arrecadação.tjmt.jus.br/#/diligência, complementação, tudo 

conforme provimento em vigência, para fins efetuar buscas de bens junto 

ao CRI e Ciretran e consequente PENHORA, AVALIAÇÃO E DEMAIS 

ATOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 258050 Nr: 23248-51.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIZA ZANCHETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para apresentar o endereço atualizado do executado, 

no prazo legal, tendo em vista não foi possível CITAR a devedora retro 

mencionada em virtude de não tê-la encontrada pessoalmente, face não 

residir naquele endereço, segundo informou a Sr.ª Simone Amélia, que 

afirmou ser inquilina e que reside naquele local há três anos, que 

desconhece a pessoa da devedora.

 Que não foi possível efetuar o ARRESTO face não ter conhecimento de 

bens pertencentes á devedora, bem como, não foi indicado bens pelo 

credor. Assim sendo, suspendo minhas diligências e faço a devolução do 

presente mandado na Central, para os fins de direito. Dou fé. Tangará da 

Serra-MT, 25 de Setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 273146 Nr: 3537-26.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON CONCEIÇÃO PAVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar quanto ao complemento de diligência 

do oficial de justiça : solicitamos da parte Autora que efetue o pagamento 

do complemento das diligências destas Oficialas de Justiça no valor de R$ 

771,54 (Setecentos e setenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), 

referente às diligências realizadas em prol da localização do bem, que 

deverá ser depositada por meio de guia disponibilizada no Link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao, 

indicando a Oficiala RENATA GARCIA DA COSTA FRANCO para 

recebimento dos valores, tudo conforme determina o Provimento 

7/2017-CGJ, noprazo legal

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 272825 Nr: 3308-66.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIVALDO SOARES DA SILVA, ADRIANO 

CUSTODIO DE OLIVEIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE JOSEFA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 17.378, THIAGO LEITE DOS ANJOS - OAB:20.977-O/MT

 Vistos,

 Ronivaldo Soares da Silva e Adriano Custódio de Oliveira Pinto foram 

denunciados como incursos nas sanções do art. 157, §2°, I e II c/c art. 70, 

ambos do CP.

 Segundo a inicial, os processados, no dia 11 de fevereiro de 2018, por 

volta das 00h 30mim, invadiram a residência das vítimas Francisco Lima da 

Silva, Eduardo Lima da Silva, Márcio e outros amigos e, mediante grave 

ameaça empregada por meio de arma de fogo e de um simulacro, 

subtraíram objetos pertencentes às vitimas, consistentes em R$ 45,00 

(quarenta e cinco) reais, 1 (uma) corrente dourada, 1 (um) relógio prata, 1 

( um) relógio digital cor preta, 1 (um) relógio com pulseira de couro, 2 

(dois) aparelhos celulares da marca Samsung, 1 (uma) chave de veículo, 

consoante o termo de apreensão de fl. 21.

Antecedentes criminais dos réus às fls. 49/51-v e 62/67.

A Denúncia foi recebida no dia 14 de março de 2018 (fl.79) e o laudo 

pericial de eficiência de arma de fogo juntado às fls. 82/87.

Citados (fl. 103), os acusados apresentaram as respectivas peças 

defensivas às fls. 104/106 e 109.

Por meio da decisão de fl. 110, o magistrado da época designou audiência, 

que se realizou às fls. 119/123, ocasião em que quatro vítimas, uma 

testemunha e os acusados foram ouvidos.

 Encerrada a instrução (fls.124/126-v), as partes apresentaram as 

derradeiras argumentações às fls. 124/126-v, 130/132 e 133/139. O 

promotor de justiça pediu a condenação, nos exatos termos da exordial. 

Ronivaldo Soares da Silva, por meio da Defensora Pública, em caso de 

condenação, requereu a aplicação da pena no mínimo legal e o 

reconhecimento da atenuante da confissão. Adriano Custódio de Oliveira 

Pinto pugnou pela desclassificação do roubo majorado para roubo simples, 

bem como a fixação da pena mínima em regime inicial aberto, com 

reconhecimento da confissão.

É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

 1 - MATERIALIDADE.

A materialidade do delito de roubo restou demonstrada por meio do auto de 

prisão em flagrante delito (fl. 10), declarações (fls. 11/13 e 92/95), 

interrogatórios (fls.15/16, 19/20), boletim de ocorrência (fls.27/28), termo 

de apreensão (fl.29), termo de reconhecimento de objeto e respectivo auto 

de entrega (fls. 32/33) e relatório policial de fl. 41.

Portanto, não há dúvidas acerca da materialidade do delito de roubo 

(subtração mais violência).

2 – AUTORIA.

Quanto à autoria, consigno que as provas produzidas ainda na fase 

extrajudicial e depois reproduzidas em Juízo apontam os processados 

RONIVALDO SOARES DA SILVA E ADRIANO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA 

PINTO como os sujeitos ativos do crime ora apurado.

Nessa linha, assinalo que a vítima FRANCISCO LIMA DA SILVA, quando 

inquirida em Juízo, afirmou que por volta de meia noite, seu filho estava 

saindo para Nova Olímpia para fazer um Show quando duas pessoas 

armadas entraram em sua casa; disse que um deles estava muito alterado. 

Contou que os autores mandaram todos deitar no chão e que seu outro 

filho, que estava no quarto, ligou para o polícia. Por fim, narrou que 

reconheceu os dois indivíduos na hora da prisão (CD de fl. 123).

 O ofendido EDUARDO LIMA DA SILVA, disse em juízo que tinha Show em 

Nova Olímpia e que quando saiu para atender ao celular, foi abordado por 

Ronivaldo, que anunciou o assalto com arma apontada para sua cabeça e 

mandou todos entrarem para casa. Narrou que Adriano entrou depois e 

que entregou a chave da sua caminhonete e que Ronivaldo puxou a 
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corrente do seu pescoço. Relatou que os assaltantes perguntaram de 

cofre e ficaram gritando com as armas em punho e apontando para todo 

mundo. Confirmou que seu irmão ligou para a polícia e que em dois minutos 

a guarnição chegou, momento em que os réus pularam pra casa do 

vizinho, local onde foram presos na posse da chave da caminhonete, 

celulares, corrente e dinheiro. Contou que Igor, Rodrigo e Vinicius tiveram 

objetos subtraídos e que os acusados foram reconhecidos no momento 

em que os policiais encontraram os denunciados, que estavam de “cara 

limpa” (CD – fl.123).

MÁRCIO VINÍCIUS DEDOJA LANGE, ouvido em Juízo, relatou que os 

acusados apontaram arma para sua cabeça e levaram seu relógio, celular 

e pulseira (CD – fl.123). RODRIGO LIMA DA SILVA, informou que foi deitar 

por volta das 10 horas da noite e que por volta de meia noite, ouviu 

conversas estranhas, com palavrões tipo: “deita no chão, deita no chão” e 

quando abriu a porta, viu um rapaz apontando uma arma para cabeça do 

Márcio, que estava deitado, razão pela qual ligou para a polícia por meio do 

número 190 (CD – fl.123).

 A testemunha PM PAULO CEZAR BISPO VIEIRA, declarou que no dia dos 

fatos recebeu, via COPOM, uma denúncia de roubo e que ao aproximar da 

residência das vítimas, os réus perceberam a chegada da Polícia e fugiram 

pulando o muro. Disse que entraram no quintal vizinho e localizaram um 

simulacro de arma de fogo, ocasião em que também conseguiram deter os 

acusados, sendo que um deles estava com um revólver .38 na mão.

Aliados aos fatos acima assinalados estão as confissões judicias dos 

réus, no sentido de que foram os autores do crime de roubo praticado com 

uma arma de fogo e um simulacro.

Atenta à argumentação de que o crime foi tentado, assinalo que o 

contexto apresentado não deixa dúvidas de que o ilícito foi consumado, 

pois a mera inversão da posse dos bens subtraídos é suficiente para a 

caracterização do crime de roubo consumado.

Nesse sentido:

 84594312 - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. 

VIOLAÇÃO DO ART. 14, II, DO CP. Alegação de que o delito não foi 

consumado. Improcedência. Desnecessidade da posse tranquila da Res. 

Acórdão a quo em consonância com a jurisprudência deste tribunal. RESP 

n. 1.499.050/RJ (representativo da controvérsia). Agravo conhecido para 

negar provimento ao Recurso Especial. (STJ; AREsp 1.267.226; Proc. 

2018/0066564-0; PI; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 07/06/2018; DJE 

11/06/2018; Pág. 6571).

52328913 - APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DA 

TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA. 

CABIMENTO. CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA). CRIME 

FORMAL. DESNECESSIDADE DE PROVA DA CORRUPÇÃO. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. A mera inversão da posse dos bens 

subtraídos é suficiente para a caracterização do crime de roubo 

consumado. Precedentes. A majoração inidônea da pena de multa autoriza 

o seu redimensionamento, conforme os critérios dos artigos 49 e 60 do 

Código Penal. Para a configuração do crime de corrupção de menores, 

tipificado no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se 

faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se 

trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, 

sobretudo, impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a 

manutenção do menor na atividade criminosa. Súmula nº 500 do STJ. 

(TJMT; APL 29028/2018; Tangará da Serra; Rel. Des. Orlando de Almeida 

Perri; Julg. 10/07/2018; DJMT 12/07/2018; Pág. 134).

52325849 - RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO 

(ARTIGO 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO 

DEFENSIVA. 1. DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO CONSUMADO PARA 

TENTADO. INVIABILIDADE. POSSE MANSA E PACÍFICA. 

DISPENSABILIDADE (SÚMULA Nº. 582 DO STJ). 2. DIMINUIÇÃO DA 

PENA-BASE IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS 

DESFAVORÁVEIS. CIRCUNSTÂNCIAS DELITIVAS E MAUS 

ANTECEDENTES CRIMINAIS MANUTENÇÃO. 3. DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO 

DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO EM RAZÃO DO CRITÉRIO 

QUANTITATIVO. CRITÉRIO SUPERADO COM A EDIÇÃO DA SÚMULA Nº. 

443 DO STJ. 4. APLICAÇÃO DA EXTENSÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 

(UM TERÇO) AO CORRÉU NÃO APELANTE. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. 

ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MESMO CONTEXTO 

FÁTICO-JURÍDICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Sendo o 

agente surpreendido em flagrante, instantes após a subtração dos bens 

mediante violência e/ou grave ameaça, resta consumado o delito de roubo, 

pois este independe da posse mansa e pacífica da Res furtiva, bastando 

sua retirada da esfera de disponibilidade da vítima, ainda que por breve 

lapso temporal, pouco importando o fato de terem sido ulteriormente 

restituídos, nos termos da Súmula nº. 582 do STJ. 2. O artigo 59 do Código 

Penal contempla, em suas circunstâncias, as formas pelas quais o delito 

se dá, sua motivação, circunstâncias fáticas, consequências e 

características subjetivas do agente infrator. Deve o magistrado fazer uso 

dessa gama de elementos para dosar a pena-base de forma equilibrada. 

Havendo circunstâncias judiciais negativas com fundamentos atinentes ao 

caso concreto julgado, no caso, modus operandi do crime, onde as vítimas 

foram amarradas e amordaçadas, e os maus antecedentes criminais, 

devem ser mantidas de modo a negativar e exasperar a reprimenda 

primária aplicada ao réu. 3. A presença de duas majorantes no crime de 

roubo, por si só, não determina a aplicação de fração de aumento diversa 

do mínimo legal, sendo imprescindível, para tanto, a demonstração de 

motivos concretos que justifiquem a necessidade de exasperação. 

Inteligência da Súmula nº. 443 do STJ. 4. A extensão de benefício, contido 

no artigo 580 do código de processo penal, deve ser aplicado ao agente 

condenado que não recorreu, se o contexto fático-jurídico entre todos se 

der em caráter objetivo. (TJMT; APL 11819/2017; Pedra Preta; Rel. Des. 

Juvenal Pereira da Silva; Julg. 09/05/2018; DJMT 04/06/2018; Pág. 158).

 3 – MAJORANTES.

3.1 – Art. 157, §2º, I do CP (violência ou ameaça exercida com emprego de 

arma).

O contexto apresentado não deixa dúvidas acerca do uso de arma de 

fogo, no caso, um revólver 38 que foi apreendido e submetido à perícia, 

que atestou sua eficiência (fls. 82/87).

Ainda, importante assinalar que os acusados admitiram o uso de arma de 

fogo para prática do ilícito, o que corrobora as declarações das 

testemunhas no sentido de que tiveram o objeto apontado para suas 

cabeças.

3.2 – Art. 157, §2º, II do CP (concurso de pessoas).

Na mesma trilha da majorante anterior, restou demostrada a presença do 

concurso de pessoas, pois tanto os ofendidos, como os policiais e os 

próprios processados contaram que o ilícito foi praticado por duas 

pessoas em concurso.

Oportuno assinalar que as vítimas Francisco Lima da Silva, Eduardo Lima 

da Silva, Rodrigo Lima da Silva e Márcio Vinícius Dedoja Lange disseram 

que foram abordados por dois sujeitos armados.

Com relação à palavra da vítima e o reconhecimento do concurso de 

pessoas, os julgados:

52329050 - APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO 

DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO POR 

INSUFICIENCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E 

MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. FIRME DEPOIMENTO 

E RECONHECIMENTO DA VÍTIMA. HARMONIA DO CONTEXTO 

PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Estando 

suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria do crime a 

condenação é medida que se impõe, mesmo porque, em sede de crimes 

patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima 

é de suma importância, mormente quando corroborados por outros 

elementos de prova. (TJMT; APL 96562/2017; Capital; Rel. Des. Pedro 

Sakamoto; Julg. 11/07/2018; DJMT 13/07/2018; Pág. 108).

52322426 - APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. CONCURCO DE 

PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. 1) ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO IN 

DUBIO PRO REO. INADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA 

COMPROVADAS. PROVAS INDUVIDOSA QUANTO À AUTORIA 

CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA VÍTIMA E POLICIAIS 

MILITARES QUE PARTICIPARAM DA PRISÃO EM FLAGRANTE. 

CONDENAÇÃO MANTIDA. 2) EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO 

DE PESSOAS. INVIABILIDADE. CONCURSO AFIRMADO PELOPRÓPRIO 

APELANTE, VÍTIMA E POLICIAIS MILITARES. SENTENÇA MANTIDA. 

DESPROVIMENTO DO APELO DE ACORDO COM O PARECER. 1. A simples 

negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a 

evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime, 

quando a autoria do crime de roubo majorado está demonstrada de modo 

irrefutável pelas declarações da vítima, que assumem essencial relevância 

em crimes dessa natureza, além, das dos policiais que diligenciaram na 

prisão em flagrante do acusado e presenciaram a sua confissão 

extrajudicial; 2. NÃO SE ACOLHE PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA 

DE AUMENTO PELO CONCURSO DE PESSOAS SE AS PROVAS 

COLHIDAS, EM ESPECIAL A CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO E 

DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E POLICIAIS MILITARES, DEMONSTRAM QUE O 
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DELITO FOI COMETIDO POR MAIS DE UMA PESSOA, FICANDO EVIDENTE 

QUE O ACUSADO FOI O ÚNICO QUE NÃO CONSEGUIU FUGIR DA AÇÃO 

POLICIAL. (TJMT; APL 120627/2017; Várzea Grande; Rel. Des. Rondon 

Bassil Dower Filho; Julg. 11/04/2018; DJMT 19/04/2018; Pág. 147).

3.3 – Do concurso formal dos crimes de roubo (mais de quatro vítimas).

Do contexto apresentado, restou induvidoso que foram mais de quatro 

vítimas: Francisco Lima da Silva, Eduardo Lima da Silva, Rodrigo Lima da 

Silva, Márcio e outros. Todas foram abordados e obrigados a deitar no 

chão sob a mira de uma arma de fogo e de um simulacro.

 Quanto aos objetos, verifico que os três ofendidos tiveram o patrimônio 

atingido: celulares, relógios, dinheiro, cartões e chave de veículo.

 No tocante ao concurso formal no crime de roubo, trago à tona os 

seguintes julgados do TJ/MT:

 52330166 - APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO 

DE MENORES E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES. RECURSOS DA DEFESA. 

ALEGADA A INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. NÃO 

ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO SEGURO EFETUADO PELA VÍTIMA E 

CORROBORADO EM JUÍZO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA 

DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE 

E AUTORIA DELITIVAS AMPLAMENTE DEMONSTRADAS. PRETENDIDA 

REDUÇÃO DA PENA DO ACUSADO NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASE 

DOSIMÉTRICA. INVIABILIDADE. SANÇÃO APLICADA ADEQUADAMENTE. 

PRETENDIDO O AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL NO ROUBO 

MAJORADO. ALEGAÇÃO DE CRIME UNÍCO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO 

DE PATRIMÔNIOS DISTINTOS AINDA QUE DE VÍTIMAS DA MESMA 

FAMÍLIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE 

OS TRÊS CRIMES PRATICADOS. PARCIAL ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA 

DE PROVA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE 

ROUBO MAJORADO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. EXTENSÃO DO 

BENEFÍCIO AOS CORRÉUS. SENTENÇA READEQUADA. RECURSOS 

DESROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A inobservância do art. 226 do 

CPP é mera irregularidade, uma vez que se trata apenas de recomendação 

e não de exigência. Inexiste irregularidade no reconhecimento seguro 

efetuado pela vítima e corroborado em juízo, sob o crivo do contraditório e 

da ampla defesa. Não há falar em absolvição quando os elementos de 

prova carreados aos autos demonstram a autoria delitiva por parte do 

apelante, em especial pelas declarações seguras e coesas da vítima em 

ambas as fases processuais. Inviável a readequação da reprimenda 

quando utilizadas fundamentações idôneas para sua exasperação, 

fixando-a de forma proporcional e adequada ao caso concreto. Trata-se 

de concurso formal quando o agente, mediante uma única ação 

desdobrada em vários atos, viola diferentes patrimônios pertencentes a 

vítimas diversas, ainda que da mesma família. Diante da ausência de 

provas de que o agente agiu com desígnios autônomos, de rigor a 

aplicação do concurso formal em relação aos crimes de roubo majorado e 

de corrupção de menores. Considerando as regras do art. 580 do CPP, a 

decisão do recurso interposto por um dos réus será aproveitada aos 

outros. (TJMT; APL 50411/2018; Rondonópolis; Rel. Des. Pedro Sakamoto; 

Julg. 25/07/2018; DJMT 01/08/2018; Pág. 101).

52287026 - APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. 

PRETENSÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS 

PARA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REALIDADE DELITIVA. 

PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. 

PRETENSÕES SUCESSIVAS. ALEGAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR 

IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. CONDUTA RELEVANTE PARA O 

DESIDERATO CRIMINOSO. EXCLUSÃO NA MAJORANTE DE DO EMPREGO 

DE ARMA. CONFIGURAÇÃO DA MAJORANTE PRESCINDE DE APREENSÃO 

E PERÍCIA NA ARMA DE FOGO. AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL 

DE CRIMES. IMPOSSIBILIDADE. TRÊS VÍTIMAS. PATRIMÔNIOS DISTINTOS. 

RECURSO DESPROVIDO. Incabível acolher o pleito de absolvição, quando 

o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a 

autoria delitiva do crime. Em crimes desta natureza em que de ordinário 

ocorrem na clandestinidade, à palavra das vítimas constituem importante 

elemento de prova. Conduta ativa e relevante do apelante, dirigida ao êxito 

do fim criminoso, e sendo encontrado na posse de parte da Res furtiva, 

caracterizando a autoria. Inviável o reconhecimento da participação de 

menor importância na espécie. “É pacífico o entendimento dessa Corte 

Superior, no sentido de que a incidência da majorante do uso de arma 

prescinde de apreensão e perícia do objeto, sobretudo, quando 

comprovado, por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou 

mesmo de testemunhas. ” (HC nº 221.741/RJ. Relatora Min. Marilza 

Maynard (convocada do TJSE). 20.05.2013). Da forma como praticado o 

crime em comento, a grave ameaça empregada, bem como em razão da 

prática ter atingido patrimônios distintos de vitimas diferentes, 

demonstrada está, com perfeição, a figura jurídica do concurso formal, 

descrito no artigo 70 do Código Penal, não havendo que se falar na 

exclusão do concurso de crimes em voga. (TJMT; APL 89945/2016; 

Várzea Grande; Relª Juíza Ana Cristina Silva Mendes; Julg. 19/12/2016; 

DJMT 25/01/2017; Pág. 69).

52283589 - APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ROUBO 

CIRCUNSTANCIADO. PEDIDOS SUCESSIVOS. ABSOLVIÇÃO. PRETEXTO. 

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. REALIDADE DELITIVA. 

PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. 

CONDENAÇÃO MANTIDA. EXCLUSÃO NA MAJORANTE DE DO EMPREGO 

DE ARMA. INVIABILIDADE. CONFIGURAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DE 

APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA DE FOGO. OUTRO ELEMENTO DE 

PROVA. SUFICIÊNCIA. CONCURSO FORMAL DE CRIME. AFASTAMENTO. 

VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA INCONTESTES. ELEMENTOS DO CRIME. 

DIVERSIDADE DE VÍTIMAS E PATRIMÔNIOS. PRESSUPOSTOS DO 

CONCURSO FORMAL EVIDENCIADOS. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES 

SUBSEQÜENTES. SITUAÇÕES E CIRCUNSTÂNCIAS PARTICULARES. 

IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO PARA CONTINUIDADE DELITIVA. 

REITERAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. 

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA 

PENA-BASE PARA O MÍNIMO PREVISTO EM ABSTRATO. RECURSO 

PROVIDO PARCIALMENTE. Incabível acolher o pleito de absolvição, 

quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade 

e a autoria delitiva do crime. Em crimes desta natureza em que de ordinário 

ocorrem na clandestinidade, à palavra da vítima constitui importante 

elemento de prova. “É pacífico o entendimento dessa Corte Superior, no 

sentido de que a incidência da majorante do uso de arma prescinde de 

apreensão e perícia do objeto, sobretudo, quando comprovado, por outros 

meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo de testemunhas. ” 

(HC nº 221.741/RJ. Relatora Min. Marilza Maynard (convocada do TJSE). 

20.05.2013). Da forma como praticado o crime em comento, a grave 

ameaça empregada, bem como em razão da prática ter atingido 

patrimônios distintos de vitimas diferentes, demonstrada está, com 

perfeição, a figura jurídica do concurso formal, descrito no artigo 70 do 

Código Penal, não havendo que se falar na exclusão do concurso de 

crimes em voga, inviabilizando a aplicação da continuidade delitiva. A 

resposta penal deve ser de modo a atender a proporcionalidade, e assim, 

devem ser retificadas as penas-base quando ausente fundamentação 

idônea quanto aos motivos do crime que autorize o distanciamento do 

mínimo legal cominado. (TJMT; APL 25212/2016; Alto Garças; Rel. Des. Rui 

Ramos Ribeiro; Julg. 29/11/2016; DJMT 05/12/2016; Pág. 132).

Portanto, tendo em vista que os processados, mediante uma única ação 

desdobrada em vários atos, violaram diferentes patrimônios pertencentes 

a vítimas diversas, ainda que da mesma família, tenho como induvidosa a 

caracterização do concurso formal.

 Portanto, comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo, bem 

como caracterizadas as majorantes previstas no art. 157, §2º, incisos I e II 

e art. 70, todos do CP, a condenação é medida que se impõe.

 4 – DISPOSITIVO.

Com tais considerações, julgo procedentes os pedidos para:

 4.1 - CONDENAR RONIVALDO SOARES DA SILVA nas sanções do art. 

157, §2º, I e II c/c art. 70, ambos do CP.

 4.2 - CONDENAR ADRIANO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA PINTO nas sanções 

do art. 157, §2º, I e II c/c art. 70, ambos do CP.

 5 – DOSIMETRIA DA PENA.

5.1 - RONIVALDO SOARES DA SILVA

Atenta aos princípios constitucionais do Estado Democrático de Direito, 

passo à análise das circunstâncias judiciais, previstas no artigo 59 do 

Código Penal: a) Culpabilidade (COMO IMPUTABILIDADE, CONSCIÊNCIA 

POTENCIAL DA ILICITUDE E EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA QUE, 

EMBORA JÁ CONSTATADAS COMO PRESSUPOSTO PARA APLICAÇÃO 

DA PENA NO CONCEITO ANALÍTICO DE CRIME, SÃO PONTOS 

REFERENCIAIS PARA ANÁLISE DO GRAU DE REPROVABILIDADE DA 

CONDUTA): a existência de vários procedimentos criminais anteriores 

(137357, 118341, 116784 e 212374), autoriza a conclusão de que a 

consciência da ilicitude era efetiva e concreta, devendo ser sopesada 

para análise do grau de reprovabilidade da sua conduta, ou seja, sua 

ciência do ilícito era maior do que a de alguém que nunca respondeu a 

procedimentos penais. Para não deixar dúvidas, friso que os 

procedimentos instaurados não estão sendo mensurados como 
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antecedentes, mas como experiência suficiente para o conhecimento 

acerca da ilicitude e punibilidade pelos ilícitos, o que, repito, deve ser 

sopesado para julgamento do grau de reprovação da conduta. b) 

Antecedentes criminais: não constam condenações com prazo de 

reincidência ultrapassado. c) Conduta social e personalidade: não tenho 

elementos nem conhecimento técnico para aferir. d) Motivos do crime: se 

constituem pelo desejo de obtenção de lucro fácil. e) Circunstâncias: 

oportuno assinalar que além do uso de arma de fogo e concurso de 

pessoas (fatos que serão sopesados como majorantes), o sentenciado e 

seu comparsa se valeram de um simulacro de arma de fogo. Oportuno 

considerar, também que Eduardo sofreu agressão na cabeça. f) 

Comportamento da vítima: nada a ser sopesado. g) Consequências – o 

fato praticado causou consequências próprias do tipo, sendo relevante 

registrar que os bens subtraídos foram devolvidos.

 Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma tenho 

que a pena-base deve ser fixada em 04 anos e 06 meses de reclusão.

 Vislumbro a existência da circunstância atenuante da confissão 

espontânea e, considerando o baixo grau de importância para a 

elucidação do crime, pois o acusado foi preso ainda na posse dos objetos 

subtraídos, reduzo a sanção em 02 (dois) meses.

Com relação à agravante, observo que o acusado é reincidente (processo 

definitivo de execução de código 230313), razão pela qual aumento a 

reprimenda em 02 (dois) meses.

Não há causas de diminuição a serem consideradas.

No tocante às causas de aumento, constato a existência de duas da parte 

especial (concurso de pessoas e uso de arma de fogo) e uma da parte 

geral (concurso formal). Seguindo entendimento já utilizado pelo TJ/MT, 

serão consideradas as majorantes previstas no art. 157 do CP e, depois, a 

da parte geral.

 Nesse sentido:

 52253460 - APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO 

EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO À 

LIBERDADE DAS VÍTIMAS EM CONCURSO FORMAL. CONDENAÇÃO. 

APELOS DEFENSIVOS. PRETENDIDA EXCLUSÃO DO CONCURSO 

FORMAL. PENA JÁ AUMENTADA POR FORÇA DAS MAJORANTES. 

IMPOSSIBILIDADE DE NOVO AUMENTO NA TERCEIRA FASE. 

DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA CUMULATIVA DAS DUAS CAUSAS DE 

AUMENTO PREVISTAS UMA NA PARTE GERAL E A OUTRA NA PARTE 

ESPECIAL. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. VIABILIDADE. PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE QUE DEVE SER OBSERVADO. PRETENDIDO 

REGIME MENOS GRAVOSO. POSSIBILIDADE A UM DOS APELANTES. 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 33, § 2º, “B”, DO CP. PRIMEIRO. APELANTE 

PRIMÁRIO, COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS TOTALMENTE FAVORÁVEIS 

E MOTIVAÇÃO NA SENTENÇA EQUIVOCADA. REGIME SEMIABERTO 

APLICADO. SEGUNDO. AGENTE REINCIDENTE QUE NÃO FAZ JUS AO 

REGIME INTERMEDIÁRIO. ENTENDIMENTO PACÍFICO NESTE TOCANTE. 

RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Concorrendo no caso, duas 

causas de aumento de pena, uma prevista na parte especial, tal como no 

caso do delito de roubo (incisos I a V, do § 2º do art. 157 do cp), e outra 

prevista na parte geral do Código Penal, relacionada ao concurso de 

crimes (art. 70, do cp), aplica-se cumulativamente as duas, iniciando-se 

com aquela prevista na parte especial, com vistas a concluir o critério 

trifásico da pena do delito em específico, e, em seguida, elege-se a pena 

de um dos crimes, ou a maior, ou se iguais, uma delas, e opera-se o 

aumento respectivo, sem que se fale em incidência de bis in idem. 

Imperativa se mostra a redução da pena de multa, uma vez que fora fixada 

de forma desproporcional à pena corporal aplicada, sendo certo que os 

critérios para a fixação das duas sanções (pena corporal e pena de 

multa) são os mesmos. Conquanto a pena fora fixada igualmente aos 

apelantes, em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, não ultrapassando, 

portanto, o limite de 8 anos, no caso específico do apelante hudson arruda 

Ferreira, verifica-se a incidência da figura da reincidência, o que causa 

óbice à aplicação do regime de semiliberdade, sem que configure qualquer 

ofensa à Súmula nº 719 do Supremo Tribunal Federal. No caso do 

apelante helcton adan magalhães da Silva, denota-se que a imperiosidade 

da aplicação do regime semiaberto, haja vista que não se trata de agente 

reincidente, e, nos termos da sentença condenatória, as circunstâncias 

judiciais do artigo 59 do Código Penal foram valoradas todas favoráveis, 

de modo que a magistrada sentenciante fixou o regime inicial fechado 

considerando equivocadamente que o apelante possui antecedentes 

criminais. Inteligência da Súmula nº 719 do STF, e observância do disposto 

no artigo 33, § 2º, “b”, do código penal. (TJMT; APL 125351/2015; Capital; 

Rel. Des. Pedro Sakamoto; Julg. 17/02/2016; DJMT 23/02/2016; Pág. 96).

Com tais considerações e destacando a presença de duas, das cinco 

majorantes previstas no CP na época dos fatos, aumento a sanção em 01 

ano e 9 meses, totalizando a pena de 06 anos e 03 meses. Para explicitar 

a conta realizada para o aumento, consigno que uma causa (uso de arma 

de fogo) foi utilizada para majorar 1/3 (1 ano e 6 meses) e a outra 

(concurso de duas pessoas) para o acréscimo de três meses.

Partindo para a parte especial e registrando que foram mais de quatro as 

vítimas do roubo, tenho que a sanção encontrada na segunda fase deve 

ser aumentada em 01 ano e 08 meses.

 Como consequência da soma da reprimenda alcançada na segunda fase 

(04 anos e 06 meses) com as causas de aumento de pena da parte 

especial (1 ano e 09 meses) e da parte geral (01 ano e 08 meses), a 

sanção final restou fixada em 07 anos e 11 meses de reclusão em regime 

inicial fechado, mesmo considerando a detração penal, em razão da 

reincidência e das circunstâncias judiciais, consoante dispõe o art. 33, 

§3ºdo CP.

 Atenta às circunstâncias judiciais e legais - já sopesadas - e à situação 

econômica do acusado, o condeno, ainda, ao pagamento de 30 (trinta) 

dias-multa, fixando o valor de cada um em 1/30 do salário mínimo vigente à 

época do fato.

PORTANTO, CONDENO RONIVALDO SOARES DA SILVA, AO 

CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 07 (SETE) ANOS 

E 11 (ONZE) MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 30 

DIAS-MULTA, FIXANDO CADA UM NO MÍNIMO LEGAL.

5.2 - ADRIANO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA PINTO.

Atenta ao sistema trifásico, passo à dosimetria da sanção, iniciando com 

as considerações das circunstâncias judiciais : a) Culpabilidade (COMO 

IMPUTABILIDADE, CONSCIÊNCIA POTENCIAL DA ILICITUDE E 

EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA QUE, EMBORA JÁ CONSTATADAS 

COMO PRESSUPOSTO PARA APLICAÇÃO DA PENA NO CONCEITO 

ANALÍTICO DE CRIME, SÃO PONTOS REFERENCIAIS PARA ANÁLISE DO 

GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA): a existência de 

procedimentos criminais anteriores (57230 e 212374), autoriza a 

conclusão de que a consciência da ilicitude era efetiva, devendo ser 

sopesada, ou seja, sua ciência da ilicitude era maior do que a de alguém 

que nunca respondeu a procedimentos penais, razão pela qual a 

reprovabilidade de sua conduta é mais acentuada. Para não deixar 

dúvidas, friso que os procedimentos instaurados não estão sendo 

mensurados como antecedentes, mas como experiência suficiente para o 

conhecimento acerca da ilicitude e punibilidade pelos ilícitos, o que, repito, 

deve ser sopesado para julgamento do grau de reprovação da conduta. b) 

Antecedentes criminais: não constam condenações com prazo de 

reincidência ultrapassado. c) Conduta social e personalidade: não tenho 

elementos nem conhecimento técnico para aferir. d) Motivos do crime: se 

constituem pelo desejo de obtenção de lucro fácil. e) Circunstâncias: 

oportuno assinalar que além do uso de arma de fogo e concurso de 

pessoas (fatos que serão sopesados como majorantes), o sentenciado e 

seu comparsa se valeram de um simulacro de arma de fogo. Oportuno 

considerar, também que o ofendido Eduardo sofreu agressão na cabeça. 

f) Comportamento da vítima: nada a ser sopesado. g) Consequências – o 

fato praticado causou consequências próprias do tipo, sendo relevante 

registrar que os bens subtraídos foram devolvidos.

 Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma tenho 

que a pena-base deve ser fixada em 04 anos e 06 meses de reclusão.

 Vislumbro a existência da circunstância atenuante da confissão 

espontânea e, considerando o baixo grau de importância para a 

elucidação do crime, pois o acusado foi preso ainda na posse dos objetos 

subtraídos, reduzo a sanção em 02 (dois) meses.

Com relação à agravante, observo que o acusado é reincidente (processo 

definitivo de execução código 226077), razão pela qual aumento a 

reprimenda em 02 (dois) meses.

Não há causas de diminuição a serem consideradas. Destacando a 

presença de duas, das cinco majorantes previstas no CP na época dos 

fatos, aumento a sanção em 01 ano e 9 meses, totalizando a pena de 06 

anos e 03 meses. Para explicitar a conta realizada para o aumento, 

consigno que uma causa (uso de arma de fogo) foi utilizada para majorar 

1/3 (1 ano e 6 meses) e a outra (concurso de duas pessoas) para o 

acréscimo de três meses.

Partindo para a parte especial e registrando que foram mais de quatro as 

vítimas do roubo, tenho que a sanção encontrada na segunda fase deve 

ser aumentada em 01 ano e 08 meses.
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 Como consequência da soma da reprimenda alcançada na segunda fase 

(04 anos e 06 meses) com as causas de aumento de pena da parte 

especial (1 ano e 09 meses) e da parte geral (01 ano e 08 meses), a 

sanção final restou fixada em 07 anos e 11 meses de reclusão em regime 

inicial fechado, mesmo considerando a detração penal, em razão da 

reincidência e das circunstâncias judiciais negativas, consoante dispõe o 

art. 33, §3ºdo CP.

 Atenta às circunstâncias judiciais e legais - já sopesadas - e à situação 

econômica do acusado, o condeno, ainda, ao pagamento de 30 (trinta) 

dias-multa, fixando o valor de cada um em 1/30 do salário mínimo vigente à 

época do fato.

PORTANTO, PELO DELITO EM TELA, CONDENO ADRIANO CUSTÓDIO DE 

OLIVEIRA PINTO, AO CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE 

DE 07 (SETE) ANOS E 11 (ONZE) MESES DE RECLUSÃO E AO 

PAGAMENTO DE 30 DIAS-MULTA, FIXANDO CADA UM NO MÍNIMO LEGAL.

Deixo de analisar a possibilidade de substituição e de concessão do 

sursis, em razão da natureza do delito e do “quantum” das penas 

aplicadas (art. 44, I e II, e art. 77, “caput”, ambos do Código Penal).

Condeno os acusados ao pagamento das custas e despesas 

processuais, contudo, suspendo a exigibilidade com relação ao 

sentenciado Ronivaldo Soares da Silva, cuja defesa foi patrocinada pela 

defensoria pública. O valor deverá ser calculado e incluído no processo 

executivo.

 5 – DA SEGREGAÇÃO.

Quanto à segregação preventiva dos sentenciados supramencionados, 

registro que os requisitos para a medida extrema ainda continuam 

presentes (pressupostos, condições de admissibilidade e fundamentos).

 Nesse diapasão, ressalto que a materialidade e a autoria restaram 

reconhecidas em primeira instância (art. 312, 2ª parte); o crime é doloso e 

a pena total aplicada superou a apontada no art. 313 do CPP; há 

necessidade de se garantir a ordem pública (art. 312, 1ª parte) no sentido 

de se evitar a sensação de impunidade e o incentivo à reiteração criminal, 

ressaltando que já foram condenados anteriormente e cumpriam as penas 

nos procedimentos de execução criminal códigos (230313, 226077), em 

tramite na 1ªVara desta comarca.

Diante disso, anotando que o regime inicial imposto foi o fechado e que 

permaneceram presos durante toda a instrução processual, mantenho as 

suas prisões processuais E DETERMINO A IMEDIATA EXPEDIÇÃO DAS 

RESPECTIVAS GUIAS EXECUTIVAS PARA SEREM ANEXADAS AOS 

EXECUTIVOS DE CÓDIGO 230313 E 226077.

6 – COM O TRÂNSITO EM JULGADO:

6.1 – Anote-se o necessário com relação ao trânsito em julgado e 

eventuais alterações nos respectivos processos executivos de 

cód.230313 e 226077.

6.2– Encaminhem-se os nomes dos sentenciados para inclusão no rol dos 

culpados, procedendo conforme Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso.

 6.3 – Comunique-se à Justiça Eleitoral para os fins do art. 15, III da CF/88.

6.4 – Encaminhem-se a arma e respectivas munições, bem como o 

simulacro para o exército brasileiro, caso tal medida já não tenha sido 

tomada.

6.5 – Desentranhem-se os documentos a partir da fl.151 e junte-se no 

executivo de pena de código 226077.

Cumpridas todas as determinações, arquive-se com as baixas 

necessárias.

 P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 278153 Nr: 7516-93.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSENI CANDIDA DA SILVA GOES, CARLA 

DIANA DA SILVA GOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carmem Lúcia Mendes de 

Araújo Olyntho - OAB:22510/MT, WELLINGTON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:10994/MT

 Impulsiono os autos para intimar o advogado de defesa Dr. Wellington 

Pereira Santos do seguinte despacho "ABRA-SE VISTA ao Ministério 

Público e, posteriormente, à Defesa, para apresentação de memoriais 

escritos, pelo prazo de cinco (05) dias, cada, sendo o prazo da Defesa 

comum".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 290502 Nr: 15107-34.2007.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILAS CARDOSO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA GABRYELLE ALVES 

- OAB:20878/O

 Intimação do patrono do reeducando para manifestação acerca do cálculo 

de pena anexo aos autos, no prazo legal.

Ingrid Balconi

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 223246 Nr: 12621-22.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOAB NASCIMENTO ALMEIDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSICA GASPARINI MOLIN - 

OAB:21764/MT, RENAN GUILHERME SANCHES DA COSTA - OAB:

 Vistos em Correição

1) Aguarda-se devolução de carta precatória expedida, após, abra-se 

vistas as partes para que apresentem alegações finais escritas, no prazo 

sucessivo de 05 dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 254746 Nr: 20448-50.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE CARVALHO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVAIR KICHEL ZUFFO - 

OAB:22480-MT

 Vistos,

Diante da tempestividade certificada, nos termos do art. 593 do CPP, 

recebo o recurso de apelação.

Intimem-se para razões e contrarrazões.

Decorrido o lapso temporal para apresentação da(s) peça(s) acima 

mencionadas, encaminhe-se o feito para julgamento (art. 601, CPP).

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 258284 Nr: 23436-44.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANE DE LIMA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:10994/MT

 Certifico, em cumprimento à Ordem de Serviço 01/2018, que diante da 

juntada dos documentos de fls. 51 e 55/56, em que a unidade prisional 

comprova 28,66 dias remidos pelo reeducando, encaminho estes autos à 

patrona da reeducanda e posteriormente ao Ministério Publico, para 

manifestação em até 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 157808 Nr: 6400-28.2013.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SEBASTIÃO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON ANTUNES DOS 

SANTOS - OAB:18823/MT, EUSTÁQUIO INÁCIO DE NORONHA NETO - 

OAB:12.548 OAB/MT

 Vistos,
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Considerando que se trata de réu solto, que o Fórum local está em obras e 

que as sessões são realizadas no saguão do prédio, para viabilizar o 

trânsito interno, cancelo o júri designado até o término da construção, que 

está prevista para dezembro do corrente ano.

Comunique-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 245804 Nr: 13382-19.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÍCIANE DOS SANTOS PEDROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 Certifico que impulsiono os autos para intimar o advogado do seguinte 

despacho"Após juntada do referido laudo, abra-se vistas as partes para 

apresentarem suas alegações finais no prazo de 05 (cinco) dias .

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 167417 Nr: 7554-47.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO CÉSAR DAVOLI LADEIA, ROBERTO 

RUIZ MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandr Mazzer Cardozo - 

OAB:9749B, EDILENE MARIA TORQUATO VILLAR - OAB:7204-B/MT, 

PAULO SERGIO DAUFENBACH - OAB:5325

 Autos nº: 7554-47.2014.811.0055.

 Código Apolo nº: 167417.

Vistos etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através do Promotor de 

Justiça que oficiava perante este Juízo, Dr. Deosdete Cruz Júnior, 

ofereceu denúncia em 11 de março de 2014 contra Júlio César Davoli 

Ladeia e Roberto Ruiz Martins, qualificados nos autos, atribuindo-lhes a 

prática do delito capitulado no artigo 90 da Lei nº 8.666/1993.

 Apurou-se, segundo a denúncia, que:

[...]

Consta dos autos, que no dia 28 de abril de 2006, nas dependências da 

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra/MT, os denunciados JÚLIO 

CÉSAR DAVOLI LADEIA e ROBERTO RUIZ MARTINS fraudaram, o caráter 

competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter vantagem 

para a empresa Agropecuária Barra do Garças S.A., decorrente da 

adjudicação do objeto de licitação mediante a realização de licitação, na 

modalidade pregão, por preço global, inviabilizando a ampla concorrência. 

(fls. 05/09)

A peça inicial acusatória foi recebida em 09 de abril de 2014, na forma 

colocada em Juízo, às fls. 544.

O réu Júlio César Davoli Ladeia, citado pessoalmente (fls. 547), por meio 

de advogado constituído, apresentou resposta às fls. 548/564, arguindo, 

preliminarmente, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. No 

mérito, pugnou pela absolvição da prática delitiva.

O Ministério Público Estadual pugnou pela rejeição da preliminar de 

prescrição do crime arguida (fls. 588/591).

Por sua vez, o réu Roberto Ruiz Martins foi citado às fls. 631, por meio de 

advogado constituído, apresentou resposta à acusação às fls. 605/609, 

pugnando pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, em 

razão de contar mais de 75 (setenta e cinco) anos de idade. No mérito, 

pleiteou a rejeição da peça acusatória.

Às fls. 617/619, o MPE manifestou-se favorável a prescrição da pretensão 

punitiva do crime em face do réu Roberto Ruiz Martins.

Às fls. 620/621 verso, reconheceu-se a prescrição do delito em relação 

ao réu Roberto Ruiz Martins, extinguindo-se a punibilidade do mesmo, bem 

como, designou-se audiência de instrução e julgamento e determinou o 

prosseguimento do feito quanto ao réu Júlio César.

Designada audiência de instrução e julgamento, a mesma se realizou às 

fls. 640, com as oitivas das testemunhas Celso Roberto Vieira, Oneida 

Naves Ribeiro e Edirson José Oliveira, além do interrogatório do réu Júlio 

César Davoli Ladeia, conforme mídia de fls. 645.

O Ministério Público Estadual apresentou as derradeiras alegações às fls. 

646/657, pugnando pela condenação do réu Júlio César Davoli Ladeia 

como incurso nas penas do artigo 90 da Lei de Licitações.

Por derradeiro, apresentou a parte ré suas alegações finais em forma de 

memoriais às fls. 690/690 verso, pugnando pela absolvição do acusado 

Júlio César Davoli Ladeia, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código 

de Processo Penal.

 Vieram os autos conclusos para prolação de sentença.

 É o relatório necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 A persecução penal in judicio obedeceu fielmente ao devido processo 

legal, ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão 

porque, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

resta analisar a pretensão punitiva do Estado.

Ante de tudo, é importante dizer que “o objeto jurídico que se objetiva 

tutelar com o art. 90 da Lei nº 8.666/1993 é 'a lisura das licitações e dos 

contratos com a Administração' (DELMANTO, Roberto et al. Leis penais 

especiais comentadas. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 308), notadamente a 

conduta ética e o respeito que devem pautar o administrador em relação 

às pessoas que pretendem contratar com a Administração, participando 

de procedimento licitatório livre de vícios que prejudiquem a igualdade, aqui 

entendida sob o viés da moralidade e da isonomia administrativas”. (STJ, 

Recurso Especial n. 1.498.982/SC, relatoria de ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ)

E continua: "[...] trata-se de crime em que o resultado exigido pelo tipo 

penal não demanda a ocorrência de prejuízo econômico para o Poder 

Público, haja vista que a prática delitiva ocorre com a simples quebra do 

caráter competitivo entre os licitantes interessados em contratar, 

ocasionada com a frustração ou com a fraude no procedimento licitatório 

ou mesmo, como assinala NUCCI, com a própria união de esforços dos 

concorrentes para que o caráter competitivo da licitação seja eliminado ou 

para que se promova uma ilusória competição por qualquer mecanismo, 

pouco importando ter existido ajuste ou combinação (Lei penais e 

processuais penais comentadas . São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2010, p. 898)".

Além disso, vale frisar, também, que a ideia de vinculação de prejuízo à 

Administração Pública é irrelevante, uma vez que o crime pode se 

perfectibilizar mesmo que haja benefício financeiro à Administração 

Pública.

 Assim, constitui o elemento subjetivo especial do tipo (dolo específico) o 

intuito de obter, pelo agente, vantagem decorrente da adjudicação do 

objeto da licitação, cuja competitividade foi fraudada ou frustrada. No 

escólio de Delmanto, "o dolo, vontade livre e consciente de frustrar ou 

fraudar acrescido do especial fim de agir, ou seja, para obter, para si ou 

para terceiro, vantagem (econômica) decorrente da adjudicação (ato de 

transferência) do objeto da licitação" (DELMANTO, op. cit., p. 308).

 Não se pode confundir, portanto, o elemento subjetivo ínsito ao tipo – e 

que diz respeito à vantagem obtida pelo agente que contratou por meio de 

procedimento licitatório cuja competitividade foi maculada – com eventual 

prejuízo econômico que esse contrato venha a causar ao Poder Público, 

que, aliás, poderá ou não ocorrer.

No caso em questão, A MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstrada 

de forma cristalina, através do procedimento cível de fls. 10/541, bem 

como, pelos depoimentos prestados nos autos.

 Já a AUTORIA do delito em apuração está espraiada nos elementos de 

convicção constantes dos autos.

A Assessora Jurídica do Município de Tangará da Serra/MT à época, Sra. 

Oneida Naves Ribeiro, informou que:

[...]

Fui eu quem deu o parecer jurídico nº 006/2006, sendo que eu opinei pela 

anulação da licitação haja vista que eu entendi que a dotação 

orçamentária deveria ser por Lei e não por Decreto. Também apontei como 

irregular a atividade da empresa, relativo a Agropecuária e Florestais. 

Também mencionei como irregular a vinculação do pagamento ao repasse 

do FPM. Em razão dessas irregularidades, o prefeito JÚLIO CÉSAR anulou 

o procedimento licitatório e rescindiu o contrato nº 013/2006.

Me recordo que para sanar as irregularidades, o prefeito encaminhou um 

projeto de lei para a Câmara municipal, que foi aprovado pelo legislativo, 

passando a ter dotação orçamentária autorizada por lei, tornando o 

procedimento regular. Quanto a atividade da empresa, não me lembro se a 
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mesma fez ou não a adequação, mas conversando a pouco antes de ser 

ouvida na Promotoria de Justiça com o pregoeiro EDIRSON, que não época 

era da comissão de licitação, o mesmo disse que a empresa fez a 

adequação de sua atividade econômica naquela oportunidade, 

regularizando a situação. Quanto a vinculação do pagamento ao repasse 

do FPM, neste momento eu não me recordo se constou ou não no segundo 

edital, apenas posso dizer que foi a mesma empresa que ganhou o 

procedimento licitatório foi a AGROPECUÁRIA BARRA DO GARÇA S/A, 

tendo referido procedimento sido mantido pelo município, tanto que o 

município já quitou o contrato, tendo inclusive a solenidade da entrega 

definitiva dos maquinários, no ano passado, em frente a Prefeitura 

Municipal de Tangará da Serra.

O meu parecer relativo ao segundo procedimento licitatório foi 

desfavorável, porém, tão somente por uma questão meramente formal, 

haja vista que no edital não constou a segunda lei municipal, ou seja, lei 

essa que alterou a primeira lei, e isso, pelo que eu acredito, aconteceu 

porque essa segunda lei ainda não havia chegado ao conhecimento na 

comissão de licitação, no entanto, por se tratar de uma questão 

meramente formal, o prefeito JÚLIO CÉSAR acabou não acolhendo o 

parecer, e fundamentando-se no interesse público, sendo que eu ouvi 

dizer que o contrato era vantajoso ao município de Tangará da Serra.

 Pelo que eu me recordo, no primeiro procedimento licitatório, e que foi 

anulado, o município pagaria 34 parcelas, e no segundo, já com a 

autorização legislativa, o município ficou de pagar 32 parcelas. (fls. 

434/436)

Em Juízo, a Assessora Jurídica do Município de Alta Floresta ratificou, 

integralmente, o depoimento prestado ao Ministério Público Estadual (mídia 

de fls. 645).

Por sua vez, o vereador à época, Sr. Celso Roberto Vieira, narrou que:

[...]

Fiz a representação na época porque havia um risco de prejuízo ao 

município, haja vista que se este atrasasse no pagamento perderia o 

maquinário para a empresa. No entanto, o município seguiu a risca e 

cumpriu integrante o contrato, tanto que os maquinários são de 

propriedade do município de Tangará da Serra, de modo que não houve 

qualquer dano ou prejuízo ao erário. Ademais, na época cometi um 

equívoco, que futuramente vim atender melhor a situação, em reunião com 

a Secretária Municipal de Fazenda, DALVA, quando me mostrou a 

resolução do Senado Federal, dizendo que a capacidade de 

endividamento do município era 20 vezes a receita líquida, situação que 

tornava o contrato regular e não irregular como eu imaginava. Peço o 

arquivamento da representação pois não vislumbro qualquer improbidade, 

dano ou prejuízo ao erário, tanto que em reunião com o Promotor de 

Justiça SR. REINALDO, a quem eu fiz a representação, o mesmo também 

disse que não via qualquer irregularidade no contrato, até porque era o 

mesmo contrato que o Estado de Mato Grosso utilizava para a locação de 

maquinários, com opção de compra.

A anulação feita pelo prefeito JÚLIO CÉSAR, já tinha conhecimento, e a 

mesma dizia a respeito a minha representação, sendo que posteriormente 

o prefeito refez o procedimento, inclusive com autorização da Câmara 

Municipal, de modo que não subsiste qualquer motivo para a continuidade 

do procedimento, devendo o mesmo ser arquivado. (fls. 437/438)

Esse depoimento prestado no Ministério Público foi ratificado pelo 

declarante Celso Roberto Vieira em Juízo (mídia de fls. 645).

Na mesma toada, depreende-se do depoimento do pregoeiro à época, Sr. 

Edirson José Oliveira, que:

[...]

Que no ano de 2006 se recorda de ser pregoeiro no Pregões de n. 001 e 

002, cujo objeto era locação com opção de compra de veículos e 

maquinários; Que o Pregão nº 001/2006 se recorda que foi anulado, não 

sabe ao certo, talvez por uma questão relacionada ao número de parcelas 

que não poderia exceder ao mandato do prefeito; Ocorreu na verdade 

uma divergência entre o número de parcelas que constava da lei que 

autorizava e do edital e o número de parcelas que saiu no edital do 

certame, que foi confeccionado pelo depoente; Que o memorando veio da 

SINFRA solicitando os veículos; Que nesse caso quem suscitou a 

irregularidade foi os vereadores na época Amauri Paulo Cervo e Vania 

Regina Ladeia; Que foi aberto então o Pregão nº 002/2006, com idêntico 

objeto com correção apenas do número de parcelas; Que se recorda que 

na abertura do referido Pregão esteve presente um vereador, José 

Pequeno; Que foi dada toda publicidade, com todas as publicações 

normais, mas somente a referida empresa participou; Que em relação ao 

Parecer de fls. 179 a 180 tem a esclarecer que de fato para o Pregão nº 

002 foi utilizado o edital do Pregão nº 001, bem como a discordância com 

as alterações legislativa que tomou conhecimento do jurídico e 

confeccionou o relatório de fls. 181 a 184, no qual relata todos os fatos e 

recomenda que o processo licitatório Pregão nº 002 deveria ser revisto e 

cancelado o pregão; Que não obstante o relatório do depoente o prefeito 

há época firmou o contrato; Que após tal fato o depoente foi exonerado do 

cargo de Chefe de Licitação, bem como revogada a Portaria que o 

designava pregoeiro. (fls. 451/452)

Inquirido judicialmente, o pregoeiro ratificou, integralmente, o depoimento 

prestado alhures (mídia de fls. 645).

Vânia Ladeia Trettel informou que:

[...]

Que era vereadora há época bem como irmã do prefeito, quando ocorreu 

os pregões objetos destes autos; Que se recorda que teve acesso ao 

edital de um dos referidos pregões e constataram que havia sido 

processado em desacordo com a lei municipal que limitava o pagamento 

até 31 meses. (fls. 453)

No curso do Pregão nº 002/2006, a Assessoria Jurídica do Município, por 

meio do parecer da Sra. Oneida Naves Ribeiro, aduziu que:

[...]

no Pregão n, 002/2006 também emitiu parecer desfavorável, pois o edital 

estava em desacordo com a lei que o autorizava; Que a depoente se 

recorda que o parecer da mesma não foi acatado. (fls. 454)

Em Juízo, o réu Júlio César Davoli Ladeia negou a prática delitiva. Para ele, 

não houve prejuízo ao Município de Tangará da Serra, ao revés, o contrato 

trouxe benefícios à Administração. Admitiu que contrariou os pareceres 

jurídicos e do pregoeiro, justificando-se que efetivou o contrato para 

proteção da supremacia do interesse público. Aduziu, ainda, que a 

revogação do contrato naquela altura do campeonato iria trazer prejuízo 

ao Município. Informou que o pregão por lote era mais vantajoso, cujo 

preço dos maquinários sairia mais em conta. Informou que deu publicidade 

ao pregão, mas, somente uma empresa compareceu ao certame, 

sagrando-se vencedora. Narrou que não tinha conhecimento desta 

empresa. Confirmou que a empresa vencedora reajustou aos termos do 

seu contrato social para se enquadrar nas exigências do edital. Afirmou 

que pagou parcelas adiantadas previamente à entrega dos bens, 

inclusive, confirmou que fez uma estratégia nos pagamentos para saldar a 

dívida antes mesmo do término do seu mandato. Alfim, destacou que o 

modelo utilizado na contratação da referida empresa teve como base o 

que era utilizado pelo Governo deste Estado de Mato Grosso (mídia de fls. 

645).

 É incontroverso que a licitação questionada teve por objetivo a locação 

com a opção de compra de 06 (seis) caminhões, 01 (uma) escavadeira 

hidráulica, 01 (uma) motoniveladora, 01 (um) trator agrícola, 01 (uma) pá 

carregadeira e 01 (uma) roçadeira hidráulica, tratando-se, portanto, de um 

único procedimento licitatório, realizado em lote único, para maquinários de 

natureza diversificadas, o que implica em restringir a possibilidade de 

participação de empresas.

 O artigo 23, § 1º da Lei de Licitações prevê a divisão em parcelas da 

licitação, no caso de diversos serviços e/ou bens a serem adquiridos, 

como forma de ser economicamente mais viável e ampliar a competividade:

 Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do 

artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo 

em vista o valor estimado da contratação:

 (...)

 § 1º As obras, serviços e compras efetuadas pela Administração serão 

divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e 

economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor 

aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da 

competitividade sem perda da economia de escala. (...).” grifamos

Dessa forma, a licitação questionada feriu o § 1º do art. 3º da Lei de 

Licitações:

 “Art. 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 

administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e 

será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios 

básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 

publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 

convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

§ 1º. É vedado aos agentes públicos:

 I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou 
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condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter 

competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e 

estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da 

sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância 

impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, 

ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei no 

8.248, de 23 de outubro de 1991.” grifamos

 A propósito, a Súmula 247 do Tribunal de Contas da União, aduz que:

"É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, 

nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras 

e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o 

conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o 

objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não 

dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da 

totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades 

autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa 

divisibilidade".

Na mesma toada, eis o precedente da CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA:

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PREGÃO. AUSÊNCIA DE ECONOMICIDADE 

E COMPETITIVIDADE. UM PROPONENTE. LEGALIDADE DA REVOGAÇÃO. 

ATO ADMINISTRATIVO MOTIVADO.

1. Trata-se, originariamente, de Mandado de Segurança contra ato do 

Governador do Estado do Paraná, que revogou certame por "ausência de 

economicidade e competitividade" vencido pela recorrente, além de 

determinar a promoção de novo procedimento licitatório. O Tribunal de 

origem denegou a Segurança.

2. Houve contraditório prévio à revogação, conforme comprovam 

documentos dos autos.

3. A participação de um único licitante no procedimento licitatório configura 

falta de competitividade, o que autoriza a revogação do certame. Isso, 

porque uma das finalidades da licitação é a obtenção da melhor proposta, 

com mais vantagens e prestações menos onerosas para a Administração, 

em uma relação de custo-benefício, de modo que deve ser garantida, para 

tanto, a participação do maior número de competidores possíveis. 'Falta de 

competitividade que se vislumbra pela só participação de duas empresas, 

com ofertas em valor bem aproximado ao limite máximo estabelecido' (RMS 

23.402/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 2.4.2008)". 

(RMS 23.360/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 

17.12.2008).

4. Recurso Ordinário não provido.

(RMS 35.303/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 27/11/2012, DJe 19/12/2012)

A jurisprudência do Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso não 

destoa do raciocínio alhures. Confira-se:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – 

LICITAÇÃO – PREGÃO – POSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DO 

OBJETO LICITADO – MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS E 

AMPLIAÇÃO DA CONCORRÊNCIA – VANTAGEM PARA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA – ART. 23, § 1º, DA LEI 8.666/93 - SENTENÇA RATIFICADA. De 

acordo com o art. 23, § 1º, da Lei 5.666/93, as obras, serviços e compras 

efetuadas pela Administração poderão ser divididas em favor da 

economicidade, visando o melhor aproveitamento dos recursos 

disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade. O fracionamento 

conduz à licitação e contratação de objetos de menor dimensão 

quantitativa, qualificativa e econômica. Isto aumenta o número de pessoas 

em condições de disputar a contratação, inclusive pela redução dos 

requisitos de habilitação (que serão proporcionados à dimensão dos 

lotes). Além de garantir o princípio da isonomia, o fracionamento privilegia 

o princípio da eficiência, pois a competição produz redução de preços, 

com evidente vantagem para a Administração, em relação à contratação 

única. (TJ-MT, ReeNec 65233/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

23/08/2016, Publicado no DJE 30/08/2016)

Não é demais dizer, que o Tribunal de Constas deste Estado de Mato 

Grosso acenou inúmeras irregularidades no processo licitatório, ou seja, 

há vícios no procedimento licitatório que maculam a polidez, a integridade 

do certame. Vejamos:

[...]

6.2. Pregão Presencial nº 002/2006

(...)

6.2.1. Detalhamento do Pregão Presencial nº 002/2006

a) O Edital do Pregão nº 002/2006 tem como data 17 de janeiro de 2006 (fl. 

785 TC), sendo que a anulação do certame anterior (Pregão nº 001/2006) 

deu-se em 4 de abril de 2006.

b) A licitação ocorreu por preço global, o que minimiza a concorrência, 

afinal, o objeto é a locação com opção de compra de itens muito 

diferentes, tais como, caminhão e motoniveladora, prejudicando a ampla 

concorrência. Tanto é verdade tal afirmação que apenas uma empresa 

habilitou-se a concorrer.

c) Dentre os objetivos da empresa Agropecuária Barra do Garças S/A, 

conforme descrito na Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 

22 de novembro de 2005, não constava o aluguel de veículo, máquinas e 

equipamentos com ou sem opção de compra no final do pagamento. Já na 

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15 de fevereiro de 

2006 o referido objetivo foi incorporado às atividades da empresa (fls. 806 

a 809 TC).

d) O item 12.2 do edital (fl. 782 TC), que trata da forma de pagamento, traz 

que os pagamentos serão mensais, em 34 (trinta e quatro) parcelas, 

sendo que o primeiro pagamento, que compreendera duas parcelas 

iniciais, ocorrera concomitantemente com a assinatura do contrato. O 

pagamento em 34 parcelas, contados a partir da assinatura do contrato, e 

mesmo levando em consideração, o pagamento das duas parcelas, 

ultrapassa a legislatura do atual Prefeito, pois terminará em janeiro de 

2009.

e) O pagamento das duas parcelas iniciais logo após a assinatura do 

contrato, que na realidade ocorreu no dia 2 de maio de 2006 (fl. 823 TC), 

representa uma afronta ao artigo 62 da Lei Federal nº 4.320/64, pois os 

bens não haviam sido entregues, ou seja, não havia a efetiva liquidação 

da despesa, que só ocorreu em 14 de maio de 2006, conforme cópia do 

Termo de Entrega dos veículos e máquinas (fl. 825 TC).

f) A Assessora Jurídica da Prefeitura, Sra. Oneida Naves Ribeiro, deu um 

parecer jurídico favorável à licitação (fl. 796 TC), porém, em face de novos 

acontecimentos, reviu o seu posicionamento acerca do certame, através 

do Parecer Jurídico nº 022/2006, de 23 de maio de 2006 (fls. 797/798 TC).

(...)

g) A Comissão Permanente de Licitação, através do relatório nº 001/2006, 

de 23 de maio de 2006 (fls. 799 a 802 TC), seguiu a mesma linha da 

Assessora Jurídica, ou seja, recomendou a anulação do Pregão nº 

002/2006.

h) O Prefeito Municipal não seguiu a recomendação da Assessora Jurídica 

e da Comissão de Licitação, pois manteve a licitação, conforme nota-se no 

próprio Ofício nº 340/GP/2006, de 5 de julho de 2006, endereçado ao Sr. 

Promotor de Justiça da Comarca de Tangará da Serra/MT, Dr. Reinaldo 

Rodrigues de Oliveira Filho (fl. 803/804 TC).

(...)

6.2.2. Pagamentos à empresa Agropecuária Barra do Garças S/A

Até o final da inspeção in loco desta equipe de auditoria, a Prefeitura de 

Tangará da Serra havia pago à empresa em análise, o montante de R$ 

835.100,00 (oitocentos e trinta e cinco mil e cem reais), conforme 

demonstrado no razão analítico fornecido pelo órgão (fl. 810 a 813 TC).

Como comprovante das despesas efetuadas a Agropecuária forneceu 

para a Prefeitura recibos e não notas fiscais (conforme nota-se nas 

folhas 816 e 822 TC). Levando em consideração o montante elevado dos 

serviços, o uso de recibos ao invés de notas fiscais é inadmissível, além 

de não reter os tributos cabíveis.

6.2.3. Conclusão

Como comentado detalhadamente nos parágrafos anteriores, toda a 

realização do Pregão Presencial nº 002/2006 é cercado de vícios, e a 

atitude do Prefeito Municipal de desconsiderar o posicionamento da 

Assessoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação – que 

comentaram apenas um aspecto desse processo tão vicioso (...). (fls. 

459/463)

É indiscutível que a licitação em lote único acabou por restringir, de modo 

insuperável, a competitividade do certame. Aliás, apenas a empresa 

Agropecuária Barra do Garças S/A apresentou proposta e sagrou-se 

vencedora.

 Importante dizer, que o pregão possibilita a adoção do critério de menor 

preço apenas, mas no caso dos autos foi absolutamente impossível aferir, 

tanto pela ausência de planilha de preços médios de mercado, quanto pela 

aquisição em lote único, o menor preço.

No caso em questão, ainda que o acusado argumente que não houve 

prejuízo ao Município de Tangará da Serra como subterfúgio dos atos 

delitivos, tais elementos não possuem a força necessária para afastar a 

condenação pelo crime do artigo 90 da Lei de Licitações. Isso porque, 
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independentemente da quantia firmada no âmbito contratual, há um vício no 

procedimento licitatório que macula a polidez, a integridade do certame e 

os requisitos principiológicos – atinentes ao artigo 90 da Lei n.º 8.666/1993 

–, nos quais se encontram a moralidade, a isonomia e a probidade 

administrativa, razão porque a condenação do acusado é impositiva.

Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO TOTALMENTE 

PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 05/09, e o faço para CONDENAR como 

por condenado tenho o acusado Júlio César Davoli Ladeia, já qualificado 

nos autos, nas sanções do artigo 90 da Lei n.º 8.666/1993.

 DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA DO RÉU

 JÚLIO CÉSAR DAVOLI LADEIA

 PELA PRÁTICA DO CRIME DE FRAUDAR A LICITAÇAO

A pena cominada para o delito previsto no artigo 90, da Lei nº 8.666/1993, 

é a de detenção, de 02 (dois) a 04 (quatro) anos, e multa.

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

Seus antecedentes são bons, por força da Súmula 444 do STJ.

 Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos para a aferição.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos são próprios do crime, ou seja, a ambição, razão pela qual, 

não serão considerados na dosimetria da pena.

 As circunstâncias foram próprias do delito.

 As consequências do delito foram graves, pois, impediu a Administração 

Pública de buscar a melhor vantagem no pagamento do aluguel e compra 

dos maquinários.

 O comportamento da vítima é inexistente.

 Analisando, pois, ao conjunto das circunstâncias judiciais, entendo que 

para a prevenção, reprovação do crime e, notadamente a ressocialização 

do implicado, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal. FIXO-A, 

portanto, em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

 Passando à segunda fase da fixação da pena, vislumbro a não existência 

de circunstâncias atenuantes.

Por outro lado, aplica-se a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea 

“g”, do Código Penal, razão porque, utilizando-se de 1/6, ELEVO a pena 

intermediária para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de 

reclusão.

 Indo à terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento 

e/ou diminuição de pena.

Portanto, TORNO A PENA DEFINITIVA para o crime de responsabilidade em 

02 (dois) anos e 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Pela mesma fundamentação, CONDENO-O ainda ao pagamento de pena 

pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, 

ARBITRO em 50 (cinquenta) dias-multa, fixando o dia-multa em um 

trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente na data dos fatos (28 de abril de 

2006), que deverá ser atualizada e recolhida na forma e no prazo previsto 

nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

No ponto, a pena deverá ser cumprida em REGIME INICIAL SEMIABERTO, 

para tanto, considerando o disposto no artigo 33, caput e o seu § 2º, 

alínea “b” do Código Penal.

O regime inicial semiaberto foi estabelecido em virtude da existência de 

circunstância judicial desfavorável reconhecida na primeira fase 

dosimétrica da pena, o que está em consonância com a jurisprudência 

pacificada da Corte Superior que entende que a existência de 

circunstâncias judiciais desfavoráveis, ou, ainda, de outra situação que 

demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, permite a fixação de 

regime inicial mais gravoso.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 

RECURSO ESPECIAL. FRAUDE À LICITAÇÃO E DESVIO DE VERBAS 

PÚBLICAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA CADA UM DOS DELITOS. 

CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS 

GRAVOSO DO QUE O QUANTUM DA PENA. POSSIBILIDADE. AGRAVO 

REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- A dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento inserem-se dentro 

de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades 

fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de 

revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou 

de flagrante desproporcionalidade.

- Hipótese em que o regime inicial semiaberto, para cada um dos delitos foi 

estabelecido em virtude da existência de circunstância judicial 

desfavorável, o que está em consonância com a jurisprudência pacificada 

desta Corte Superior que entende que a existência de circunstâncias 

judiciais desfavoráveis, ou, ainda, de outra situação que demonstre a 

gravidade concreta do delito perpetrado, permite a fixação de regime inicial 

mais gravoso.

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 445.611/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA 

FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 29/06/2018)

 Impossibilitada fica a substituição da pena privativa de liberdade por pena 

restritiva de direitos, em razão da pena aplicada, ante ao que preceitua o 

artigo 44, inciso I, do Código Penal. Pelos mesmos motivos, descabe a 

aplicação da suspensão condicional da pena, na forma do artigo 77, III, 

também do Código Penal, pois:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA 

ELEITA. DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS. FRAUDE À LICITAÇÃO. REGIME 

PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTO IDÔNEO 

PARA FIXAR O REGIME SEMIABERTO E OBSTAR A SUBSTITUIÇÃO. 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS Documento: 

84617234 - RELATÓRIO E VOTO - CORPUS NÃO CONHECIDO.

 [...]

 2. Não configura constrangimento ilegal a fixação do regime semiaberto e 

a negativa de substituição por pena restritiva de direitos ao acusado que 

apresenta circunstância judicial desfavorável, mormente quando o 

resultado da soma da condenação é superior a 4 anos, na esteira do 

disposto nos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 44, I e III, ambos do Código Penal.

 3. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 338.716/SP, Rel. Ministro 

REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 24/11/2015, 

DJe 1º/12/2015)

O réu poderá recorrer em liberdade, ante a ausência de requisitos para 

decretação da sua prisão.

 Custas pelo acusado, todavia, SUSPENDO a exigibilidade pelo prazo de 

cinco anos, pois o réu é assistido pelo Núcleo de Prática Jurídica da UNIC 

desta urbe.

 Após o trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos 

políticos do condenado, enquanto durarem os efeitos da condenação 

(artigo 15, III, CF).

 OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando sobre a suspensão 

ventilada.

 Também após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao 

INFOSEG bem como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação.

 Decorrido o prazo recursal, e após o trânsito em julgado desta decisão, 

LANCE-SE o nome do réu no rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, da 

Constituição Federal).

 Somente após o trânsito em julgado para ambas as partes, EXPEÇA-SE 

guia de execução DEFINITIVA.

 Após o cumprimento de todas as determinações constantes da presente 

sentença, mormente a expedição guia de execução definitiva, 

ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe.

 CIÊNCIA ao Ministério Público e à advogada nomeada.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra, 26 de julho de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNALDO DOS SANTOS MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDOMIRO ANTONIO DA 

SILVA JUNIOR - OAB:21128/B

 Autos nº: 15789-66.2015.811.0055.

 Código Apolo nº: 201382.

Vistos etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através da Promotora de 

Justiça que oficiava perante este Juízo, Dra. Alessandra Gonçalves da 

Silva Godoi, ofereceu denúncia em 16 de março de 2016, contra Ednaldo 

Santos Melo, qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática do delito 

capitulado no artigo 129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da Lei 

nº 11.340/2006.

Consta da exordial acusatória:
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“(...) Na data de 06.07.2015, aproximadamente às 17h00min, na Rua 38, 

quadra 17, casa 04, Residencial Trindade da Silva, nesta cidade e 

Comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado EDNALDO DOS SANTOS 

MELO, com consciência e vontade, prevalecendo das relações 

domésticas e familiares, ofendeu a integridade corporal da vítima Zilma 

Trindade da Silva, sua companheira, causando-lhe as lesões corporais 

descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito de fls. 04/08 e no Mapa 

Topográfico para Localização de Lesões de fl. 09 (...)” (fls. 01-D/01-E)

A peça inicial acusatória foi recebida em 05 de abril de 2016, na forma 

colocada em Juízo, às fls. 27.

Às fls. 28/28 verso, o Magistrado antecessor, Dr. João Francisco Campos 

de Almeida, proferiu sentença, julgando extinta a punibilidade do agente 

pela prática do crime descrito no artigo 163, caput, do CP, haja vista a 

incidência do instituto da decadência.

O acusado foi devidamente citado, conforme se constata da certidão de 

fls. 34.

No dia 29 de novembro de 2016, o réu, por intermédio de advogado 

constituído, apresentou resposta, instante em que suscitou preliminar (fls. 

39/41).

Concitado a se manifestar, o Parquet opinou pelo indeferimento da 

preliminar, momento em que vindicou pela normal tramitação do feito (fls. 

56/60).

Este Juízo, às fls. 61/64, afastou a incidência do princípio da 

insignificância no presente feito, haja vista a existência da súmula 589 do 

STJ, assim como, designou oralidade instrutória.

Em sede de instrução probatória, a vítima Zilma Trindade da Silva foi 

devidamente ouvida, assim como, procedeu-se ao interrogatório do réu 

Ednaldo dos Santos Melo (mídia de fls. 83).

O Ministério Público apresentou as derradeiras alegações de forma oral, 

instante em que pugnou pela condenação do réu como incurso nas penas 

do artigo 129, § 9º, do Código Penal.

Por derradeiro, às fls. 85/87, a Defesa técnica apresentou as derradeiras 

alegações, instante em que postulou pela absolvição do réu, com fulcro no 

artigo 386, VII do CPP.

Vieram os autos conclusos para prolação de sentença.

 Relatei o necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 A persecução penal in judicio obedeceu fielmente ao devido processo 

legal, ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão 

porque, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

resta analisar a pretensão punitiva do Estado.

DO CRIME DE LESÕES CORPORAIS

(Artigo 129, § 9º, do CP)

A MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina, 

através do boletim de ocorrência (fls. 04), termo de declarações da 

ofendida (fls. 05), laudo de exame de corpo de delito (fls. 07/08), mapa 

topográfico (fls. 09), pedido de providências protetivas (fls. 13/15), assim 

como, diante das declarações proferidas em Juízo.

Na mesma toada, no que atina à AUTORIA do delito em apuração, entendo 

que restou consubstanciada nos autos através de elementos probatórios 

robustos e cristalinos. Vejamos:

Na Delegacia de Polícia, a vítima Zilma Trindade da Silva foi devidamente 

inquirida, instante em que aduziu (fls. 05):

“(...) QUE há 04 anos convive com o suspeito; QUE não tem filhos em 

comum; QUE o suspeito sempre foi um homem agressivo e violento, ontem 

06/07/2015 por volta da 17:00h o suspeito começou a discutir com a vítima 

por causa dele não gostar que ela fique no celular trocando mensagens, 

em um determinado momento da discussão deu um soco na tomada onde 

estava carregando o celular, quebrando a tomada e o celular, depois o 

suspeito quebrou o televisor da vítima; QUE o suspeito trancou a vítima 

dentro de casa e começou a arrastá-la pela parede, e jogando-a em cima 

da cama; QUE a vítima esta com marcas de arranhões no braço esquerdo, 

na cabeça, e esta com o corpo dolorido dos empurrões; QUE o suspeito 

pegou suas próprias roupas colocou em cima do sofá em ascendeu um 

fosforo; QUE a vítima pegou uma garrafa de água e apagou o fogo; QUE a 

vítima pegou as roupas de cima do sofá e jogou na área; QUE o suspeito 

foi lá e queimou as roupas; QUE depois o suspeito tomou 90 comprimidos 

de remédios e 04 comprimidos de diazepan; QUE desde então o suspeito 

está dormindo ‘grog’; QUE a vítima tem muito medo que o suspeito possa 

mata-la; QUE DIANTE DAS GRAVIDADES DOS FATOS DESEJA 

REPRESENTAR CONTRA O SUSPEITO, BEM COMO DESEJA AS MEDIDAS 

PROTETIVAS DE URGÊNCIA (...)”

 Na oralidade instrutória, a vítima foi novamente auscultada, instante em 

que, inicialmente, negou que as lesões constatadas no exame de corpo de 

delito foram provenientes da conduta do réu.

Todavia, com o passar da oitiva, a vítima afirmou que efetivamente, no dia 

do fato, após uma discussão em razão do uso de aparelho celular, o réu 

ofendeu a sua integridade corporal, visto que a segurou no muro, 

lesionando-a.

A vítima, por fim, afirmou que antes do fato, existiram outras discussões, 

todavia, após o registro do boletim de ocorrência deste procedimento, as 

agressões verbais cessaram.

Outrossim, impende salientar que o laudo de exame de corpo de delito 

acostado às fls. 07/08, assim como o mapa topográfico juntado às fls. 

09/09 verso, corroboram de forma robusta as declarações proferidas pela 

vítima, tanto em sede policial, quanto na fase judicial, evidenciando que 

efetivamente o delito de lesões corporais aconteceu.

Ademais, no referido laudo, no item “Descrição”, constam os seguintes 

apontamentos: “Escoriações em terço médio e inferior de antebraço 

esquerdo, punho esquerdo, terço superior de antebraço direito, mão 

esquerda e direita”.

O réu Ednaldo dos Santos Melo, submetido ao interrogatório judicial, negou 

a prática delitiva, aduzindo que, na data do fato, somente discutiram, 

todavia, não ofendeu a integridade física de sua companheira.

Esclareceu, outrossim, que após a discussão, ingeriu diversos 

medicamentos e dormiu.

No ponto, em que pese a negativa de autoria despendida pelo réu, 

impende consignar que durante a tramitação dos autos, foram reunidos 

elementos probatórios concretos e cristalinos, que evidenciam a 

responsabilidade do réu pelo delito de lesão corporal narrado na exordial 

acusatória.

Assim sendo, impera então o cenário apresentado pela vítima Zilma 

Trindade da Silva, pois, em consonância com os apontamentos realizados 

no laudo de exame de corpo de delito, comprovou a existência do delito, 

assim como, de que o acusado foi o autor.

Destarte, quando a palavra da vítima for segura e coerente com a prova 

coligida aos autos, não há porque não conferir valoração à sua versão, 

notadamente no caso in concreto, onde as declarações da ofendida se 

encontram em consonância com as informações declinadas no laudo de 

exame de corpo de delito.

 Com efeito, além de totalmente coerentes, os depoimentos da vítima 

ganham mais força com a prova material colhida, que é toda consonante 

com suas declarações.

DISPOSITIVO

Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO TOTALMENTE 

PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 01-D/01-E, e o faço para CONDENAR 

como por condenado tenho o réu Ednaldo dos Santos Melo, já qualificado 

nos autos, nas sanções do artigo artigos 129, § 9º, do Código Penal, com 

as incidências da Lei nº 11.340/06.

 DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO

AO DELITO DE LESÕES CORPORAIS

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 129, § 9º, do Código 

Penal é de detenção, de três (03) meses a três (03) anos.

 A culpabilidade do réu, ou seja, seu grau de culpabilidade é normal à 

espécie do crime, eis que o delito consiste em ofender a integridade 

corporal ou a saúde de outrem, cuja lesão seja praticada contra 

ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem 

conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das 

relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.

 Seus antecedentes são bons, visto que, analisando detidamente às fls. 

88, vislumbro que o réu ostenta somente este procedimento judicial.

 Sua conduta social, não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos robustos para a aferição.

 Não há elementos nos autos para se aferir sua personalidade.

 Os motivos do crime não restaram esclarecidos.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências do delito não foram tão graves.

 Tocante ao comportamento da vítima, este não foi apurado se influenciou, 

ou não, para o desencadeamento dos fatos.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais parcialmente 

favoráveis, hei por bem fixar a PENA-BASE no mínimo legal, ou seja, no 

quantum de três (03) meses de detenção.

 Passando à segunda fase verifico a inexistência de circunstâncias 

agravantes ou atenuantes de pena, razão pela qual, MANTENHO a 
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reprimenda outrora imposta, ou seja, no quantum de três (03) meses de 

detenção.

Indo à terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há causas de 

aumento ou diminuição da pena, motivo pelo qual, encontro, para o crime 

insculpido no artigo 129, § 9º, do CP (lesões corporais), a pena definitiva 

de três (03) meses de detenção.

A pena deverá ser cumprida em REGIME INICIAL ABERTO, para tanto, 

considerando o disposto no artigo 33, caput e o seu § 2º, alínea “c” do 

Código Penal.

Descabem, no meu entendimento, a concessão de sursis ou substituição 

da pena privativa de liberdade, tendo em vista o que preceitua a súmula 

588, do Superior Tribunal de Justiça, que aduz: “A prática de crime ou 

contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no 

ambiente doméstico impossibilita a substituição de pena privativa de 

liberdade por restritiva de direitos”.

Considerando que o réu não é reincidente, bem como, tendo em vista o 

regime prisional imposto e a pena aplicada, CONCEDO AO RÉU O DIREITO 

DE RECORRER EM LIBERDADE.

 CUSTAS pelo acusado.

 Após o trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos 

políticos do condenado, enquanto durarem os efeitos da condenação 

(artigo 15, III, CF).

 OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando sobre a suspensão 

ventilada.

 Também após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao 

INFOSEG bem como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação.

 Decorrido o prazo recursal, e após o trânsito em julgado desta decisão, 

LANCE-SE o nome do réu no rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, da 

Constituição Federal).

 Somente após o trânsito em julgado para ambas as partes, EXPEÇA-SE 

guia de execução DEFINITIVA.

Após o cumprimento de todas as determinações constantes da presente 

sentença, mormente a expedição guia de execução definitiva, 

ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe.

CIÊNCIA ao Ministério Público e a Defesa.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra, 31 de agosto de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 196919 Nr: 12371-23.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josivaldo Ribeiro da Costa - 

OAB:20018/0

 Autos nº: 12371-23.2015.811.0055.

Código Apolo nº: 196919.

Vistos etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através da Promotora de 

Justiça que oficiava perante este Juízo, Dra. Alessandra Gonçalves da 

Silva Godoi, ofereceu denúncia em 12 de setembro de 2016, contra 

Rodrigo Ferreira da Silva, qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática 

dos delitos capitulados nos artigos 147 e 150, caput, ambos c/c art. 61, II, 

“f”, todos do Codex Penal, na forma do art. 69 do CP (concurso material).

A exordial acusatória narra que:

Fato 01: artigo 147 do CP

“(...) Na data de 15/03/2015, em endereço e horários incertos, mas nesta 

cidade e Comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado RODRIGO 

FERREIRA DA SILVA, com consciência e vontade, prevalecendo das 

relações domésticas e familiares, ameaçou, de forma indireta, a vítima Aila 

Pereira dos Santos, sua ex-namorada, por palavras, de causar-lhe mal 

injusto e grave (...) (fls. 01-D/01-E)”.

Fato 02: artigo 150, caput, do CP

“(...) Na data do dia 16.05.2015, na Rua 180, nº 329-N, Alto Tarumã, nesta 

cidade e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado RODRIGO 

FERREIRA DA SILVA, com consciência e vontade, entrou e permaneceu 

nas dependências da casa de Aila Pereira dos Santos, sua ex-namorada, 

contra a vontade expressa desta (...)” (fls. 01-D/01-E).

A denúncia foi devidamente recebida no dia 27 de setembro de 2016, 

conforme se constata da decisão de fls. 30, sendo o réu pessoalmente 

citado, conforme certidão de fls. 43.

Às fls. 44, por intermédio de advogado constituído, o réu apresentou 

resposta.

Na oralidade instrutória, foram ouvidas a vítima Aila Pereira dos Santos, a 

testemunha Rosilene Aparecida Pereira da Silva, bem como, foi procedido 

ao interrogatório judicial do réu Rodrigo Ferreira da Silva (mídia de fls. 56).

O Ministério Público apresentou as derradeiras alegações, instante em que 

pugnou pela procedência da exordial acusatória, condenando-se o réu 

como incurso nos crimes descritos nos artigos 147 e 150, caput, ambos 

c/c art. 61, II, “f”, todos do CP (fls. 57/60 verso).

Por outro lado, a Defesa técnica, em sede de memoriais, postulou pela 

improcedência da exordial acusatória, absolvendo-se o réu com fulcro no 

artigo 386, VII do CPP (fls. 61/64).

Após, os autos vieram conclusos para prolação de sentença.

É o relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que a persecução penal in judicio obedeceu fielmente ao 

devido processo legal, ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla 

defesa, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

resta analisar a pretensão punitiva do Estado incrustada na peça de 

ingresso.

DO CRIME DE AMEAÇA

(Artigo 147 do CP)

A MATERIALIDADE delitiva encontra-se consubstanciada nos autos, 

através dos boletins de ocorrência (fls. 06/06 verso e fls. 11/11 verso), 

termos de declarações da vítima (fls. 07/08 e fls. 12), pedido de 

providências protetivas (fls. 13/15), termo de declarações de testemunha 

(fls. 27), bem como, pelos depoimentos prestados em Juízo.

 Na mesma toada, a AUTORIA restou efetivamente comprovada, haja vista 

que durante a persecutio criminis foram produzidos elementos probatórios 

robustos e cristalinos que evidenciam a prática delitiva, senão, vejamos.

A vítima Aila Pereira dos Santos, em sede inquisitiva perante a Autoridade 

Policial, ouvida sobre os fatos narrados na exordial acusatória, 

asseverou:

“(...) QUE namorou o suspeito por um anos e seis meses e que devido aos 

ciúmes dele, a declarante resolveu terminar a relação; QUE estão 

separados há seis meses e que desde então o suspeito ameaça a vítima 

de morte; QUE o suspeito desligou o padrão de luz da casa da declarante 

para tentar entrar na residência sendo que nesta oportunidade a 

declarante registrou o primeiro B.O contra ele; QUE possui medidas 

protetivas de urgência contra o suspeito cod. 187239, desde o dia 17 de 

março de 2015; QUE no dia 16 de maio o suspeito invadiu a casa da 

declarante ele abrindo o portão e permanecendo no quintal; QUE a 

declarante com medo se trancou dentro de casa e o suspeito foi embora e 

a declarante trancou o portão, cerca de 10 min depois a declarante já 

estava dentro de casa deitada na cama quando percebeu a porta da sala 

abrir (pelo barulho que ela faz) neste momento a declarante ligou para a 

OM, e o suspeito saiu correndo tomando rumo ignorado; QUE diante dos 

fatos comunica por parte do suspeito o descumprimento das medidas 

protetivas, e manifesta o seu desejo de REPRESENTAR CRIMINALMENTE 

CONTRA RODRIGO FERREIRA DA SILVA, PELOS CRIMES DESCRITOS NO 

B.O E NO PRESENTE TERMO DE DECLARAÇÃO (...)” (fls. 07/08)

Na mesma senda, na oralidade instrutória, ao ser auscultada, a ofendida 

reiterou as declarações despendidas na fase extrajudicial, afirmando que 

o réu, no dia do fato, efetivamente lhe ameaçou de morte.

A vítima aduziu que a ameaça de morte foi realizada pelo aplicativo de 

mensagens “WhatsApp”, visto que o réu, ao constatar que a mesma não 

estava em sua residência, enviou a mensagem ameaçando-a dizendo: 

“pau pegava fogo rápido”.

Outrossim, esclareceu que o acusado não aceitava o término do 

relacionamento, razão pela qual, considerando o fato de ter sido 

ameaçada, a ofendida afirmou que foi embora da cidade.

Corroborando as declarações da ofendida, a testemunha Rosilene 

Aparecida Pereira da Silva, ao ser ouvida na Delegacia de Polícia, aduziu:

“(...) QUE é mãe da vítima; QUE tem conhecimento que o suspeito é um 

homem agressivo violento; QUE ele já desligou o padrão de energia da 

casa da declarante; QUE no dia dos fatos o suspeito entrou dentro casa 

da vítima sem a permissão dela, a declarante não estava na hora dos 

fatos, mas depois a sua mão lhe relatou que ele entrou dentro da 

residência de forma não autorizada; QUE a sua filha já relatou que o 
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suspeito fez ameaças ela e inclusive teve que se mudar para Castanheira 

– MT, para não se incomodada pelo suspeito (...)” (fls. 27).

A testemunha foi ouvida em Juízo, momento em que afirmou que a sua 

filha, ora vítima, lhe afirmou que o réu a ameaçou de morte por telefone, 

fato este que ensejou a mudança da mesma para outra cidade, pois, 

estava amedrontada com a situação vivenciada.

O réu Rodrigo Ferreira da Silva foi devidamente interrogado em sede 

judicial, instante em que negou a prática delitiva, aduzindo que nunca 

ameaçou a vítima de morte.

Igualmente, o réu esclareceu que a vítima ficou nervosa após o término do 

relacionamento, razão pela qual, afirmou que o fato é invenção.

Desse modo, compulsando com os autos, vislumbro que o delito insculpido 

no artigo 147 do Código Penal, restou evidenciado através de elementos 

probatórios robustos e cristalinos, demonstrando, outrossim, que o réu 

Rodrigo Ferreira da Silva efetivamente ameaçou, por intermédio de 

palavras, a vítima Aila Pereira dos Santos.

A vítima, quando inquirida em Juízo, declinou detalhes significativos da 

prática delituosa, evidenciando que, de fato, foi ameaçada pelo réu que, 

por sua vez, ao ser interrogado em Juízo, negou a autoria do ilícito, 

declinando uma versão que se encontra em descompasso com os demais 

elementos probatórios.

Ademais, a testemunha Rosilene Aparecida Pereira da Silva corroborou as 

declarações da vítima, afirmando que a mesma lhe disse que o acusado 

lhe ameaçou, via mensagem telefônica.

Evidente, pois, que há prova suficiente para amparar édito condenatório, 

uma vez que é cediço que a palavra da vítima em crimes de violência 

doméstica assume especial relevância probatória.

A propósito:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 

RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. CÁRCERE PRIVADO E AMEAÇA 

NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE 

AMPLO REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 

PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES 

PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRECEDENTES. 

HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, 

seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório 

Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de 

habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica 

o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em 

que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, 

seja possível a concessão da ordem de ofício. II - Mostra-se inviável o 

pedido absolutório, pois evidente a necessidade de amplo reexame do 

material fático-probatório dos autos, procedimento que, a toda evidência, é 

incompatível com a estreita via do habeas corpus. III - Nos crimes 

praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui 

especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, 

às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. Habeas 

corpus não conhecido. (HC 385.290/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, 

QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 18/04/2017)”

Desse modo, restaram demonstradas a materialidade e a autoria do delito 

de ameaça em análise, uma vez que, por se tratar de um crime formal, é 

desnecessário, para sua consumação, a intenção do agente de causar 

mal à vítima, bastando que seja capaz de acarretar temor à parte ofendida. 

No caso dos autos, a ofendida, além de ter registrado boletim de 

ocorrência, representou criminalmente em face de seu algoz, bem como, 

postulou pela concessão de medidas protetivas de urgência.

Aliás, eis o precedente da corte Superior de Justiça explicando as 

nuances do crime de ameaça:

 “CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 

RECURSO PRÓPRIO. AMEAÇA. TRANCAMENTO DO PROCESSO-CRIME. 

SUPOSTA ATIPICIDADE E CARÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DELITIVA. 

SENTENÇA CONDENATÓRIA JÁ CONFIRMADA PELA CORTE A QUO. 

IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. ÓBICE AO REVOLVIMENTO 

FÁTICO-COMPROBATÓRIO. CRIME FORMAL. POTENCIALIDADE OFENSIVA 

DAS CONDUTAS. DELITO CONSUMADO. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL 

COMO CUSTOS LEGIS QUE NÃO POSSUI CARÁTER VINCULANTE. 

DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. 

REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. Esta 

Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de 

que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto 

para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo 

quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial 

impugnado. No caso, não se observa flagrante ilegalidade a justificar a 

concessão do habeas corpus, de ofício. 2. Se o Juízo processante, após 

o encerramento da instrução penal e diante da análise das provas 

produzidas sob crivo do contraditório, reconheceu a materialidade e 

autoria delitivas, tendo sido a sentença confirmada pelo Colegiado ad 

quem, não há se falar em trancamento do processo-crime, sob alegação 

de suposta carência de justa causa para a persecução penal. 3. 

Considerando que as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo 

probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser 

o réu autor dos delitos descritos na exordial acusatória, a análise das 

alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido 

de provas, inviável em sede de writ. 4. Embora a palavra da vítima possua 

especial relevância no crime de ameaça, o juízo condenatório baseou-se 

não apenas na manifestação do ofendido, tendo sido valorados, 

igualmente, o teor de publicações do impetrante na rede social facebook e 

as provas testemunhais colhidas durante a instrução. 5. O crime de 

ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a 

intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que 

praticado, restando a infração penal configurada ainda que a vítima não 

tenha se sentido ameaçada. In casu, reconhecida a potencialidade 

ofensiva das ameaças proferidas pelo réu, não há se falar em atipicidade 

da conduta, sendo certo que para infirmar tal conclusão seria necessário 

reexame de prova, o que não se revela possível na via eleita. 6. Ainda que 

a Procuradoria da República, na qualidade de custos legis, possa ter 

opinado pela absolvição do réu, tal pronunciamento não vincula o julgador, 

pois a "manifestação do Ministério Público, traduzida em parecer, é peça 

de cunho eminentemente opinativo, sem carga ou caráter vinculante ao 

órgão julgador, dispensando abordagem quanto ao seu conteúdo" (AgRg 

nos EDcl no AREsp 809.380/AC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA 

TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 26/10/2016). 7. No que se refere ao 

pleito de revisão da dosimetria da pena deduzido em sede de agravo 

regimental, os fundamentos declinados pela sentença condenatória para 

valoração negativa da personalidade do acusado mostram-se idôneos, 

sem que se possa inferir flagrante ilegalidade a justificar a concessão da 

ordem de ofício. 8. Tratando-se de réu reincidente, a imposição do regime 

mais gravoso do que o indicado pelo quantum de pena decorre da 

literalidade do art. 33, § 2º, do Código Penal, devendo ser reconhecida a 

proporcionalidade do cumprimento inicial em regime semiaberto. De mais a 

mais, considerando que os delitos não ostentam natureza hedionda, não 

há se falar em afastamento do óbice do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990. 

9. Writ não conhecido. (HC 372.327/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, 

QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 23/03/2017)”

Com efeito, a condenação faz-se mesmo imperativa, pois, o crime foi 

praticado em ambiente doméstico, onde a palavra da vítima assume 

especial relevância probatória, sendo que o réu, ao ser interrogado, 

apresentou uma versão totalmente desconexa das provas angariadas.

 Assim, ante ao arcabouço probatório, emerge abarcada a culpabilidade 

do réu, motivo pelo qual, a condenação no tipo penal descrito e imputado a 

ele na exordial acusatória é medida de rigor.

DO CRIME DE INVASÃO DE DOMÍCILIO

 (Artigo 150, caput, do CP)

No que tange ao crime de invasão de domicílio, é sabido que quanto ao 

referido delito, pune-se o sujeito pela concretização da conduta descrita 

no tipo penal, qual seja, “entrar” ou “permanecer”, contra a vontade, em 

casa alheia ou suas dependências, o que restou estreme de dúvidas, 

conforme se depreende da palavra da vítima e testemunha.

 A MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina, 

através dos boletins de ocorrência (fls. 06/06 verso e fls. 11/11 verso), 

termos de declarações da vítima (fls. 07/07 verso e fls. 12), pedido de 

providências protetivas (fls. 13/15), termo de declarações de testemunha 

(fls. 27), bem como, pelas declarações prestadas em Juízo.

Na mesma toada, a AUTORIA do delito em apuração está espraiada nos 

elementos de convicção constantes dos autos. Vejamos:

A vítima Aila Pereira dos Santos, ao ser inquirida sobre os fatos em Juízo, 

aduziu que na data do fato, chegou à sua residência, momento em que, 

após tomar banho, deitou em sua cama, instante em que conversava com 

a sua genitora por meio de ligação telefônica.

Todavia, ouviu um barulho e, olhar pela janela constatou que o portão se 

encontrava aberto, momento em que, ao gritar, visualizou o réu correndo 

em direção à via pública, sendo que, ao olhar a porta da residência, 

constatou que o mesmo a abriu, razão pela qual, acionou a Polícia Militar.

A ofendida esclareceu que, no dia do fato estava sendo amparada pelas 
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medidas protetivas de urgência, contudo, o réu não estava cumprindo-as.

Por derradeiro, aduziu que em razão do fato foi embora da cidade, pois, 

ficou com receio da conduta perpetrada pelo réu, haja vista que esta foi a 

segunda oportunidade na qual o mesmo adentrou em sua residência.

A testemunha Rosilene Aparecida Pereira da Silva, ao ser inquirida pela 

Autoridade Policial, aduziu que não presenciou o fato, todavia, a vítima lhe 

disse que o acusado adentrou em sua residência.

Outrossim, afirmou que em razão do fato, ordenou à sua filha, ora vítima, 

que fosse embora da cidade, pois, temeu a conduta do réu.

No mesmo sentido, o acusado Rodrigo Ferreira da Silva, quando 

interrogado em Juízo, negou que tenha adentrado na residência da vítima 

sem a indispensável autorização, afirmando que o fato foi inventado pela 

ofendida.

Desse modo, constato que a prova oral colhida no curso da instrução 

criminal, notadamente as declarações da vítima e testemunha, não deixam 

margem de dúvidas de que o mesmo, de fato, entrou e permaneceu na 

casa da vítima sem a sua autorização.

Em suma: considerando os depoimentos harmônicos e contundentes 

apresentados pela vítima e testemunha auscultadas, entendo que a 

procedência da demanda é medida que se impõe, visto que restou 

corroborado que o réu invadiu a residência da vítima sem a indispensável 

autorização desta, razão pela qual, o proferimento de édito condenatório é 

medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO TOTALMENTE 

PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 01-D/01-E, e o faço para CONDENAR 

como por condenado tenho o réu Rodrigo Ferreira da Silva, já qualificado 

nos autos, nas sanções dos artigos 147 e 150, caput, ambos do Código 

Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006.

 DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO

AO DELITO DE AMEAÇA.

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 147 do Código Penal é de 

detenção, de um (01) mês a seis (06) meses, ou multa.

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

 Seus antecedentes são bons, eis que, analisando detidamente os 

registros criminais acostados às fls. 65/65 verso, o réu não possui 

sentença pena condenatória transitada em julgado.

 Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos para a aferição.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão 

considerados na dosimetria da pena.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências do delito não foram tão graves.

 O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não 

influenciou na conduta do réu.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais parcialmente 

desfavoráveis, hei por bem fixar a PENA-BASE no mínimo legal, ou seja, 

no quantum de um (01) mês de detenção.

Passando à segunda fase da fixação da reprimenda, inexistem 

circunstâncias atenuantes. Por outro lado, constato a presença da 

circunstância agravante prevista no artigo 61, II, “f”, in fine, do Código 

Penal, razão pela qual, MAJORO a reprimenda outrora imposta na fração 

de um sexto (1/6), atingindo o quantum de um (01) mês e cinco (05) dias 

de detenção.

 Indo à terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há causas de 

aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, encontro, para o crime de 

ameaça, a pena definitiva de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO

AO DELITO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 150, caput, do Código 

Penal é de detenção, de um (01) a três (03) meses, ou multa.

 A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

 Seus antecedentes são bons, eis que, analisando detidamente os 

registros criminais acostados às fls. 65/65 verso, o réu não possui 

sentença pena condenatória transitada em julgado.

 Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos para a aferição.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão 

considerados na dosimetria da pena.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências do delito não foram tão graves.

 O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não 

influenciou na conduta do réu.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais parcialmente 

desfavoráveis, hei por bem fixar a PENA-BASE no mínimo legal, ou seja, 

em um (01) mês de detenção.

Passando à segunda fase da fixação da reprimenda, inexistem 

circunstâncias atenuantes. Por outro lado, constato a presença da 

circunstância agravante prevista no artigo 61, II, “f”, in fine, do Código 

Penal, razão pela qual, MAJORO a reprimenda outrora imposta na fração 

de um sexto (1/6), atingindo o quantum de um (01) mês e cinco (05) dias 

de detenção.

 Indo à terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há causas de 

aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, encontro, para o crime de 

violação de domicílio, a pena definitiva de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de 

detenção.

DO CÚMULO MATERIAL

 Em razão do CONCURSO MATERIAL entre os crimes de ameaça e 

violação de domicílio, ENCONTRO UMA PENA TOTAL DEFINITIVA, PARA 

AMBOS OS CRIMES, DE DOIS (02) MESES E DEZ (10) DIAS DE DETENÇÃO.

 A pena deverá ser cumprida em REGIME INICIAL ABERTO, para tanto, 

considerando o disposto no artigo 33, caput e o seu § 2º, alínea “c” do 

Código Penal.

Descabem, no meu entendimento, a concessão de sursis ou substituição 

da pena privativa de liberdade, tendo em vista o que preceitua a súmula 

588, do Superior Tribunal de Justiça, que aduz: “A prática de crime ou 

contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no 

ambiente doméstico impossibilita a substituição de pena privativa de 

liberdade por restritiva de direitos”.

O réu poderá apelar em liberdade, uma vez que não se faz presente 

qualquer dos fundamentos da prisão preventiva.

CUSTAS pelo acusado.

Após o trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos 

políticos do condenado, enquanto durarem os efeitos da condenação 

(artigo 15, III, CF).

OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando sobre a suspensão 

ventilada.

Também após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao 

INFOSEG bem como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação.

Decorrido o prazo recursal, e após o trânsito em julgado desta decisão, 

LANCE-SE o nome do réu no rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, da 

Constituição Federal).

Somente após o trânsito em julgado para ambas as partes, EXPEÇA-SE 

guia de execução DEFINITIVA.

Após o cumprimento de todas as determinações constantes da presente 

sentença, mormente a expedição guia de execução definitiva, 

ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa técnica.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra, 31 de agosto de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 221666 Nr: 11424-32.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIVALDO RIBEIRO DA 

COSTA - OAB:20018/O

 Autos nº: 11424-32.2016.811.0055.

 Código Apolo nº: 221666.

Vistos etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através da Promotora de 

Justiça que oficiava perante este Juízo, Dra. Alessandra Gonçalves da 

Silva Godoi, ofereceu denúncia em 18 de novembro de 2016 contra 

Ricardo dos Santos, qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática dos 

delitos capitulados nos artigos 129, § 9º e 147, c/c art. 61, II, “f”, todos do 

Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006, na forma do 

artigo 69 do CP.
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Consta da exordial acusatória:

Fato 01: artigo 129, § 9º, do CP

“(...) Na data do dia 25/03/2016, por volta das 01h40min, na residência da 

vítima, localizada na Rua São Paulo, nº 250, Jardim Paulista, nesta cidade e 

Comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado RICARDO DOS SANTOS, 

com consciência e vontade, prevalecendo das relações domésticas e 

familiares, ofendeu a integridade corporal da vítima Paula Denize Mota, sua 

ex-namorada, ocasionando-lhe lesões corporais de natureza leve 

descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito de fls. 12/13 e no Mapa 

Topográfico para Localização de Lesões de fl. 14 (...)” (fls. 01-D/01-E)

Fato 02: artigo 147 do CP

“(...) Nas mesmas circunstâncias de data, horário e local do fato acima 

descrito, o denunciado RICARDO DOS SANTOS, prevalecendo das 

relações domésticas e familiares, com consciência e vontade, ameaçou a 

vítima Paula Denize Mota, sua ex-namorada, por palavras, de causar-lhe 

mal injusto e grave (...)” (fls. 01-D/01-E)

A peça inicial acusatória foi recebida em 20 de janeiro de 2017, na forma 

colocada em Juízo, às fls. 46.

O acusado foi devidamente citado, conforme se constata da certidão de 

fls. 49.

No dia 20 de abril de 2017, o réu, por intermédio de advogado constituído, 

apresentou resposta (fls. 50/51).

Em sede de instrução probatória, foram ouvidas a vítima Paula Denize 

Motta, as testemunhas arroladas em comum, Lenice Moura Pereira e Dione 

Braga dos Santos, além do interrogatório do réu Ricardo dos Santos (mídia 

de fls. 65).

O Ministério Público apresentou as derradeiras alegações às fls. 66/69 

verso, instante em que pugnou pela condenação do réu como incurso nas 

penas dos artigos 129, § 9º e 147 c/c artigo 61, II, todos do Código Penal.

Por outro lado, a Defesa técnica, em sede de memoriais apresentados às 

fls. 70/72, requereu a absolvição do réu, com escopo no princípio in dubio 

pro reo.

Vieram os autos conclusos para prolação de sentença.

 Relatei o necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 A persecução penal in judicio obedeceu fielmente ao devido processo 

legal, ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão 

porque, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

resta analisar a pretensão punitiva do Estado.

DO CRIME DE LESÕES CORPORAIS

(Artigo 129, § 9º, do CP)

A MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina, 

através do boletim de ocorrência (fls. 04/05), termo de declarações da 

ofendida (fls. 06), pedido de providências protetivas (fls. 08/09), laudo de 

exame de corpo de delito (fls. 12/13), mapa topográfico (fls. 14/14 verso), 

termo de declarações de testemunhas (fls. 30/33 e fls. 35/36), assim 

como, diante das declarações proferidas em Juízo.

Na mesma toada, no que atina a AUTORIA do delito em apuração, entendo 

que restou consubstanciada nos autos através de elementos probatórios 

robustos e cristalinos. Vejamos:

Na Delegacia de Polícia, a vítima Paula Denize Motta foi devidamente 

inquirida, instante em que aduziu (fls. 06):

“(...) QUE, ratifica os relatos do boletim de ocorrência supracitado, onde 

relata que namorou o acusado RICARDO DOS SANTOS, há 

aproximadamente um ano e devido desentendimento cessaram o 

relacionamento há aproximadamente dois meses, no entanto o acusado 

nunca concordou com o termino do namoro; QUE vive lhe procurando no 

intuito de reatar o relacionamento, onde todos os dias vai na frente de sua 

casa onde fica insistindo que fale com ele, e por muitas vezes fica de 

longe como se tivesse cuidando da declarante; QUE, nesta data, momento 

em que estava na frente da casa de seu vizinho; QUE aguardava para 

jantar; QUE, o acusado inicialmente ficou arrastando os pneus da 

caminhonete dele; QUE, depois dirigiu-se a declarante onde de toda forma 

queria conversar com a declarante; QUE, não concordou, momento este 

que o acusado partiu para cima da declarante com porradas; QUE da 

atitude do acusado a declarante ficou com escoriações no rosto e outras 

partes do corpo; QUE também a injuriou com todas palavrões de baixo 

calão, acrescentando ainda que após as agressões, pegou a caminhonete 

dele e deu ré vindo atingir o portão de sua residência, onde causou danos 

de grande monta; esclarecendo ainda que o acusado lhe ameaçou 

dizendo que anda armado e que não irá deixar em paz (...)”

 Na oralidade instrutória, a vítima foi novamente auscultada, instante em 

que reiterou as declarações despendidas na unidade policial, pois, 

esclareceu que na data do fato, foi jantar na casa de uma vizinha, 

momento em que o réu estacionou o seu veículo à frente de sua 

residência e ficou acelerando e “cantando” pneu, com o intuito de acordar 

o seu genitor.

Outrossim, a vítima aduziu que o réu ordenou para que a mesma 

retornasse para casa, senão, adentraria em sua residência e quebraria o 

veículo de seu genitor.

Nesta senda, a ofendida esclareceu que o acusado adentrou na 

residência de sua vizinha e a lesionou, bem como, no momento em que se 

dirigia até a sua casa, o mesmo novamente ofendeu a sua integridade 

corporal.

Aduziu, acerca das lesões sofridas, que restou marcas em seu ombro, 

assim como em seu rosto, provenientes dos socos que levou do acusado.

Asseverou que o réu, antes de ir embora, engatou a ré no veículo e atingiu 

o portão da casa de seu genitor, causando um prejuízo de R$ 800,00 

(oitocentos reais).

Outrossim, impende salientar que o laudo de exame de corpo de delito 

acostado às fls. 12/13, assim como o mapa topográfico juntado às fls. 14, 

corroboram de forma robusta as declarações proferidas pela vítima, tanto 

em sede policial, quanto na fase judicial, evidenciando que efetivamente o 

delito de lesões corporais aconteceu.

Ademais, no referido laudo, no item “Descrição”, consta os seguintes 

apontamentos: “Edema de região malar direito e deltoideana direito”, sendo 

que, em sede de conclusão, atestou a existência de “lesões 

contundentes”.

Na mesma toada, corroborando a prática do delito, a testemunha Lenice 

Moura Pereira, auscultada pela Autoridade Policial, esclareceu (fls. 32/33):

“(...) QUE no dia dos fatos fez um jantar em sua casa e convidou a vítima; 

QUE em certa ocasião PAULA DENIZE disse que o suspeito havia 

adentrado na residência da depoente e havia lhe agredido fisicamente, na 

ocasião estava fazendo a filha dormir; QUE a depoente foi tirar satisfação 

com o suspeito e lhe disse que não adentrasse mais na sua residência, 

diz ‘ele saiu e respeitou’; Em seguida RICARDO DOS SANTOS ficou 

‘patinando os pneus em frente a casa’; QUE posteriormente a vítima foi 

conversar com o mesmo para este parar de fazer barulho e incomodar as 

pessoas; QUE o acusado agrediu fisicamente a vítima, proferiu diversos 

socos na região da cabeça, braços e costas, escutaram o barulho dos 

murros que RICARDO DOS SANTOS proferia contra PAULA DENIZE, então 

saíram, no caso a depoente e seu esposo DIONE (JHONY) que entreviu na 

agressão e o suspeito em seguida embarcou na camioneta e deu um ré, 

vindo a colidir propositalmente contra o portão da residência da vítima, 

causando danos materiais, descreve que amassou o portão, ‘a pancada 

foi tão forte que teve que trocar o portão’; QUE perguntando se algum 

momento o acusado tentou contra a vida da vitima, ou seja na ocasião que 

bateu contra o portão, diz: ‘não, isso não, ela estava atrás da arvore e ele 

deu o ré na outra direção’; QUE questionada se testemunhou agressões 

verbais do suspeito contra a vítima em tela, disse: ‘não, não cheguei a ver 

esta parte’ (...)”

 Na solenidade instrutória, a testemunha foi novamente ouvida, momento 

em que reiterou as declarações outrora proferidas, visto que esclareceu 

que na data do fato, a vítima estava em sua casa para um jantar, instante 

em que o acusado adentrou e ordenou para que a mesma fosse embora 

para sua residência.

Todavia, diante da negativa da ofendida, o réu adentrou novamente no 

imóvel e ofendeu a sua integridade corporal, razão pela qual, advertiu-o 

que em sua residência o mesmo não poderia entrar.

Nesta senda, no momento em que a ofendida estava indo para sua casa, o 

réu ofendeu a integridade corporal novamente, mediante socos, instante 

em que o mesmo adentrou em seu veículo, engatou a ré e atingiu o portão 

da casa da vítima.

A testemunha Dione Braga dos Santos, devidamente ouvido em sede 

policial, acerca dos fatos afirmou (fls. 35/36):

“(...) Que no dia dos fatos a vítima estava em uma confraternização em 

sua residência, que em certa ocasião o acusado adentrou sua casa sem 

permissão, ‘foi entrando para dentro’, e disse para PAULA DENIZE: ‘para 

quem você quer ‘dar’ aqui dentro?’; QUE posteriormente o acusado se 

retirou do local e em seguida adentrou novamente e agrediu a vítima, no 

momento que estava fazendo sua filha dormir, em um dos cômodos da 

casa, no entanto nesta ocasião não viu a agressão e nem o suspeito 

entrar novamente em sua casa, diz que ouviu este relato de PAULA 

DENIZE; QUE na sequência dos fatos, conta que escutou o casal 
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envolvido discutir em via pública e o acusado agredindo a vítima, onde 

imediatamente foi em defesa de PAULA; QUE neste momento avistou o 

acusado agredindo a vítima, com socos e puxões de cabelo, no entanto 

não sabe precisar o local ou região afetada por estas agressões; QUE 

após ter contido o suspeito o mesmo adentrou no seu automóvel e 

posteriormente colidiu sua camioneta, propositalmente, contra o portão da 

residência da vítima e de sua família, causando danos materiais; QUE 

questionado se diante dos fatos o acusado ameaçou contra a vida da 

vítima, diz que momentos antes de RICARDO dar um ré contra o portão, o 

mesmo ficou acelerando o carro em direção a PAULA, diz que temendo 

que o acusado atentar contra a vida de PAULA, pegou a mesma e 

colocou-a dentro de sua casa; QUE questionado o depoente, quanto ao 

interrogatório do acusado, onde o mesmo diz que a vítima havia quebrado 

os faróis de seu automóvel, diz que não viu nada disso (...)”

A testemunha supracitada foi novamente inquirida em Juízo, instante em 

que afirmou que na data do fato, a vítima estava em sua residência 

jantando, momento em que o acusado adentrou e ofendeu a sua 

integridade corporal.

Ato contínuo, a testemunha esclareceu que a vítima, ao sair de sua 

residência e ir em direção a casa em que residia, foi novamente lesionada, 

sendo necessário a sua intervenção para cessar as agressões.

Ademais, afirmou que após as lesões, o réu engatou a ré em seu veículo e 

causou danos no portão da casa da vítima.

Submetido ao interrogatório judicial, o réu Ricardo dos Santos negou a 

prática delitiva, asseverando que na data do fato, a vítima estava na 

residência das testemunhas auscultadas ingerindo bebida alcoólica, 

momento em que ao chegar, a mesma esta visivelmente alterada.

Nesta senda, o réu aduziu que discutiram, sendo que, após a vítima lhe 

lesionar, também proferiu um tapa em desfavor da mesma. Afirmou, ainda, 

que neste momento, a testemunha Dione a segurou, com a finalidade de 

cessar as agressões mútuas.

Por derradeiro, asseverou que não ofendeu a integridade corporal da 

vítima, pois, somente se defendeu das agressões perpetradas pela 

mesma.

 No ponto, em que pese a negativa de autoria despendida pelo réu Ricardo 

dos Santos, impende consignar que durante a tramitação dos autos, foram 

reunidos elementos probatórios concretos e cristalinos, que evidenciam a 

responsabilidade do réu pelo delito de lesão corporal narrado na exordial 

acusatória.

Assim sendo, impera então o cenário apresentado pela vítima, pois, em 

consonância com as declarações contundentes das testemunhas, 

comprovou a existência do delito, assim como, de que o réu foi o autor.

Destarte, quando a palavra da vítima for segura e coerente com a prova 

coligida aos autos, não há porque não conferir valoração à sua versão, 

em detrimento das informações despendidas pelo réu que, no caso in 

concreto, foram proferidas de forma isolada.

 Com efeito, além de totalmente coerentes, os depoimentos da vítima 

ganham mais força com a prova material colhida, que é toda consonante 

com suas declarações.

DO CRIME DE AMEAÇA

(Artigo 147 do CP)

A MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina, 

através do boletim de ocorrência (fls. 04/05), termo de declarações da 

ofendida (fls. 06), termo de representação criminal (fls. 07), pedido de 

providências protetivas (fls. 08/09), termo de declarações de testemunhas 

(fls. 30/33 e fls. 35/36), assim como, diante das declarações proferidas 

em Juízo.

Na mesma toada, a AUTORIA delitiva restou cristalinamente comprovada 

nos autos, através das declarações proferidas pela vítima de forma 

harmônica e segura com os demais elementos probatórios contidos nos 

autos.

A vítima Paula Denize Motta afirmou, tanto em sede policial, quanto na fase 

judicial, que após o réu ofender a sua integridade corporal, aduziu que 

andava armado, instante em que lhe ameaçou, fato este que lhe causou 

temor, inclusive, amedrontou as pessoas que estavam presentes.

Na mesma senda, a testemunha Lenice Moura Pereira, ao ser auscultada 

em Juízo, reiterou as declarações proferidas pela vítima, esclarecendo 

que o réu ameaçou a mesma, pois, esclareceu que andava armado e que 

poderia causar mal em desfavor da ofendida.

O réu Ricardo dos Santos, ao ser interrogado na oralidade instrutória, 

negou a prática delitiva, afirmando não possuir arma de fogo.

Impende consignar que nos crimes envolvendo violência doméstica e 

familiar contra a mulher, a palavra da vítima é valorada de forma 

substancial, apta, portanto, a sustentar eventual édito condenatório, haja 

vista que os delitos desta natureza geralmente são cometidos à surdina, 

ou seja, sem testemunhas presenciais do eventual fato ilícito.

Todavia, no caso in concreto, a testemunha Lenice corroborou as 

declarações da ofendida, aduzindo que efetivamente o réu afirmou que 

estava armado, fato este que causou temor em todos.

Acerca da importância atribuída à palavra da vítima, vejamos as seguintes 

jurisprudências emanadas por este Sodalício Mato-Grossense:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA, COM AS 

IMPLICAÇÕES DA LEI Nº 11.340/06 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. 

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – PREVALÊNCIA DOS 

RELATOS DA VÍTIMA, COERENTES E HARMÔNICOS ENTRE SI, SOBRE A 

TEIMOSA INADMISSÃO DO APELANTE DA PRÁTICA DO CRIME – DELITO 

QUE ENVOLVE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – 

ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA DA PALAVRA DA OFENDIDA – 

PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – 2. REQUERIDA READEQUAÇÃO DA 

PENA-BASE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA 

CULPABILIDADE PEJORADA DE FORMA INIDÔNEA – ESCORREITA 

NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE DO 

AGENTE – COMPORTAMENTO DESVIRTUADO NO SEU MEIO FAMILIAR E 

AGRESSIVIDADE MANIFESTA DO CONDENADO - SANÇÃO BASILIAR 

ALTERADA PARA UM PATAMAR ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Há muito se firmou o entendimento 

jurisprudencial no sentido de que, se o crime envolver violência doméstica 

ou familiar contra a mulher, a palavra da vítima ganha especial relevância 

probatória, por ser a principal, senão a única, prova existente da prática 

ilícita, prevalecendo, portanto, sobre a isolada inadmissão do réu de sua 

responsabilidade criminal. 2.Mostra-se inidôneo, para exasperar a 

circunstância judicial da culpabilidade, o mero argumento de que a conduta 

do acusado é reprovável, por não explicitar quais os elementos concretos 

que geram uma maior reprovação do seu modo de agir frente ao bem 

jurídico violado. Em contrapartida, é válida a negativação da conduta social 

e da personalidade do apelante, sob os fundamentos de que o apelante 

possui comportamento desvirtuado e agressividade manifesta, pois 

indicam que a sua forma de agir no meio social é desajustada, mantendo 

um péssimo relacionamento com seus filhos e ex-mulher, além de 

demonstrar a sua perversidade e indiferença com familiares. 3.Recurso 

parcialmente provido, tão somente a fim de readequar a pena imposta ao 

apelante para o patamar de 03 (três) meses e 03 (três) dias de detenção, 

em razão do afastamento da depreciação da circunstância judicial da 

culpabilidade. (TJMT, Ap 169696/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, 

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/05/2017, Publicado no DJE 

16/05/2017)” (negritou-se e grifou-se)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 

AMEAÇA NO ÂMBITO FAMILIAR E DOMÉSTICO – ART. 147 DO CP – 

IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - 

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO 

APTO A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – DEPOIMENTO DA VÍTIMA 

SEGURO E COESO – 2. DIMINUIÇÃO DA PENA BASE – INEXISTÊNCIA DE 

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – PROCEDÊNCIA – 

APENAS OS MOTIVOS DO CRIME SÃO PREJUDICIAIS AO RÉU – 

PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO NA SEGUNDA FASE DA DOSAGEM PENAL – 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - 3. AFASTAMENTO DO CRIME 

CONTINUADO – IMPOSSIBILIDADE – AMEAÇAS RECORRENTES E EM 

CONDIÇÕES SEMELHANTES DE TEMPO, LUGAR E MODO DE EXECUÇÃO – 

4. PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À 

FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM 

CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1 - Estando a condenação 

amparada em provas que demonstrem a materialidade delitiva e apontem a 

autoria do crime ao apelante, não há se falar em reforma do decisum 

condenatório, a fim, de absolvê-lo, uma vez, que nos crimes de violência 

doméstica e familiar, normalmente cometidos na clandestinidade, assume a 

palavra da vítima especial relevância, por ser a principal senão a única 

prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do 

acusado. Destarte, se o relato feito pela vítima é seguro e coerente, deve, 

sem dúvida, prevalecer sobre a teimosa e isolada inadmissão de 

responsabilidade do réu. 2 - No tocante à aplicação da reprimenda inicial, é 

certo que o juiz possui grande discricionariedade, mas, essa faculdade 

está vinculada à observância dos critérios judiciais elencados no caput do 

art. 59 da Lei Substantiva Penal, cuja mensuração exige fundamentação 

concreta e vinculada. No caso in concreto, há que se diferenciar motivo 
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de objetivo; o objetivo do delito foi causar mal injusto e grave à vítima ao 

passo que o motivo do crime, ou seja, o elemento propulsor do agir do 

apelante foi inconformismo do recorrente com a separação do casal, fato 

que a toda evidência se mostra juridicamente reprovável, motivo pelo qual 

deve ser mantida a negativação em relação aos motivos do crime. 3 - Não 

deve ser afastado o reconhecimento do crime continuado, quando restar 

comprovado que os fatos delituosos de mesma espécie ocorrem por duas 

vezes, ainda praticados em semelhantes condições de tempo, lugar e 

maneira de execução. (TJMT, Ap 39438/2016, DES. RONDON BASSIL 

DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/10/2016, 

Publicado no DJE 28/10/2016)”

Outrossim, urge salientar que as declarações despendidas pela ofendida, 

tanto em sede inquisitiva, quanto judicial, foram proferidas de forma 

harmônica, sem contradições, demonstrando, portanto, a veracidade dos 

fatos.

Com efeito, a condenação faz-se imperativa, pois, o crime foi praticado em 

ambiente doméstico, onde a palavra da vítima assume especial relevância 

probatória.

Assim, ante ao arcabouço probatório, emerge abarcada a culpabilidade do 

réu, motivo pelo qual, a condenação no tipo penal descrito e imputado a ele 

na exordial acusatória é medida de rigor.

DISPOSITIVO

Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO TOTALMENTE 

PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 01-D/01-E, e o faço para CONDENAR 

como por condenado tenho o réu Ricardo dos Santos, já qualificado nos 

autos, nas sanções do artigo artigos 129, § 9º, e 147 ambos do Código 

Penal, com as incidências da Lei nº 11.340/06.

 DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO

AO DELITO DE LESÕES CORPORAIS

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 129, § 9º, do Código 

Penal é de detenção, de três (03) meses a três (03) anos.

 A culpabilidade do réu, ou seja, seu grau de culpabilidade é normal à 

espécie do crime, eis que o delito consiste em ofender a integridade 

corporal ou a saúde de outrem, cuja lesão seja praticada contra 

ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem 

conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das 

relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.

 Seus antecedentes são bons, visto que, em que pese os inúmeros 

registros criminais acostados às fls. 73/74, vislumbro que o réu não 

ostenta sentença penal condenatória transitada em julgado.

 Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos para a aferição.

 Não há elementos nos autos para se aferir sua personalidade.

 Os motivos do crime não restaram esclarecidos.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências do delito não foram tão graves.

 Tocante ao comportamento da vítima, este não foi apurado se influenciou, 

ou não, para o desencadeamento dos fatos.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais parcialmente 

favoráveis, hei por bem fixar a PENA-BASE em três (03) meses de 

detenção.

 Passando à segunda fase verifico a inexistência de circunstâncias 

agravantes ou atenuantes de pena, razão pela qual, MANTENHO a 

reprimenda outrora imposta, ou seja, no quantum de três (03) meses de 

detenção.

Indo à terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há causas de 

aumento ou diminuição da pena, motivo pelo qual, encontro, para o crime 

insculpido no artigo 129, § 9º, do CP (lesões corporais), a pena definitiva 

de três (03) meses de detenção.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO

AO DELITO DE AMEAÇA

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 147 do Código Penal é de 

detenção, de um (01) mês a seis (06) meses, ou multa.

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

 Seus antecedentes são bons, visto que, em que pese os inúmeros 

registros criminais acostados às fls. 73/74, vislumbro que o réu não 

ostenta sentença penal condenatória transitada em julgado.

 Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos para a aferição.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão 

considerados na dosimetria da pena.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências do delito não foram tão graves.

 O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não 

influenciou na conduta do réu.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais parcialmente 

favoráveis, hei por bem fixar a PENA-BASE em um (01) mês de detenção.

 Passando à segunda fase verifico a inexistência de circunstância 

atenuante. Por outro lado, vislumbro a incidência da circunstância 

agravante descrita no artigo 61, II, alínea “f”, do CP, razão pela qual, 

MAJORO a reprimenda na fração de um sexto (1/6), atingindo o quantum 

de um (01) mês e cinco (05) dias de detenção.

Indo à terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há causas de 

aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, encontro, para o crime 

insculpido no artigo 147 do CP (ameaça), a pena definitiva de 01 (um) mês 

e 05 (cinco) dias de detenção.

DO CÚMULO MATERIAL

 Em razão do CONCURSO MATERIAL entre os crimes de lesões corporais 

e ameaça, ENCONTRO UMA PENA TOTAL DEFINITIVA, PARA AMBOS OS 

CRIMES, DE QUATRO (04) MESES E CINCO (05) DIAS DE DETENÇÃO.

 A pena deverá ser cumprida em REGIME INICIAL ABERTO, para tanto, 

considerando o disposto no artigo 33, caput e o seu § 2º, alínea “c” do 

Código Penal.

Descabem, no meu entendimento, a concessão de sursis ou substituição 

da pena privativa de liberdade, tendo em vista o que preceitua a súmula 

588, do Superior Tribunal de Justiça, que aduz: “A prática de crime ou 

contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no 

ambiente doméstico impossibilita a substituição de pena privativa de 

liberdade por restritiva de direitos”.

O réu poderá apelar em liberdade, uma vez que não se faz presente 

qualquer dos fundamentos da prisão preventiva.

 Custas pelo acusado.

 Após o trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos 

políticos do condenado, enquanto durarem os efeitos da condenação 

(artigo 15, III, CF).

 OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando sobre a suspensão 

ventilada.

 Também após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao 

INFOSEG bem como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação.

 Decorrido o prazo recursal, e após o trânsito em julgado desta decisão, 

LANCE-SE o nome do réu no rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, da 

Constituição Federal).

 Somente após o trânsito em julgado para ambas as partes, EXPEÇA-SE 

guia de execução DEFINITIVA.

Após o cumprimento de todas as determinações constantes da presente 

sentença, mormente a expedição guia de execução definitiva, 

ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra, 31 de agosto de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 268011 Nr: 30918-43.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO PEREIRA DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUNDHER GOMES DUARTE - 

OAB:15.334

 Autos nº: 30918-43.2017.811.0055.

Código Apolo nº: 268011.

Vistos etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através do Promotor de 

Justiça que oficia perante este Juízo, Dr. Thiago Scarpellini Vieira, 

ofereceu denúncia em 24 de dezembro de 2017 contra Edivaldo Pereira de 

Santana, qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática do delito capitulado 

no artigo 147 c/c art. 61, II, “f”, ambos do Codex Penal.

A exordial acusatória narra que:

“(...) Consta nos autos do Inquérito Policial supramencionado que no dia 

26.11.2017, por volta das 23h00min, na Rua Cisne, nº 5.253, bairro Alto da 
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Boa Vista, na cidade de Tangará da Serra-MT, o denunciado Edivaldo 

Pereira Santana ameaçou, por palavra e gesto, de causar-lhe mal injusto e 

grave, sua ex-namorada Cristiane Arlinda Marcelino (...) (fls. 05/08)”.

No dia 30 de novembro de 2017, a Autoridade Policial informou a este 

Juízo, acerca do descumprimento das medidas protetivas pelo réu, 

instante em que instruiu o ofício com diversos documentos, dentre eles, 

boletim de ocorrência e termo de declarações da vítima.

Nesta senda, após manifestação do Parquet, este Juízo, no dia 13 de 

dezembro de 2017, decretou a custódia cautelar do réu no procedimento 

tombado sob o Código Apolo nº 246530, instante em que a referida ordem 

foi devidamente cumprida no dia 18 de dezembro de 2017, conforme 

informa o ofício de fls. 49 dos sobreditos autos.

A denúncia foi devidamente recebida no dia 27 de dezembro de 2017, 

conforme se constata da decisão de fls. 61, sendo o réu pessoalmente 

citado, conforme certidão de fls. 65.

Às fls. 68/72, por intermédio de advogado constituído, o réu apresentou 

resposta.

O réu impetrou habeas corpus no dia 05 de janeiro de 2018, sendo que, às 

fls. 76/77, fora acostado aos autos a decisão liminar proferida pelo Juízo 

ad quem, indeferindo a liminar vindicada.

Todavia, no dia 08 de março de 2018, aportou aos autos acordão 

proferido pelo Tribunal de Justiça, no qual fora revogada a prisão 

preventiva outrora decretada (fls. 96/98 verso).

No mesmo dia, este Juízo determinou a soltura do réu, sendo a ordem 

devidamente cumprida, conforme certidão de fls. 105.

Na oralidade instrutória, foram ouvidas a vítima Cristiane Arlinda Marcelino 

e as testemunhas Maria Regina Jorge de Matos e Marilce Pereira de 

Santana Machado, bem como, foi procedido ao interrogatório judicial do 

réu Edivaldo Pereira de Santana (mídia de fls. 108).

O Ministério Público, às fls. 109/112, apresentou as derradeiras 

alegações, instante em que pugnou pela procedência da exordial 

acusatória, condenando-se o réu como incurso no crime descrito no artigo 

147 c/c art. 61, II, “f”, ambos do CP.

Por outro lado, a Defesa técnica às fls. 114/117, em sede de memoriais, 

postulou pela procedência da exordial acusatória, reconhecendo-se a 

atenuante da confissão espontânea descrita no artigo 65, III, alínea “d”, do 

CP.

Após, os autos vieram conclusos para prolação de sentença.

É o relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que a persecução penal in judicio obedeceu fielmente ao 

devido processo legal, ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla 

defesa, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

resta analisar a pretensão punitiva do Estado incrustada na peça de 

ingresso.

DO CRIME DE AMEAÇA

(Artigo 147 do CP)

A MATERIALIDADE delitiva encontra-se consubstanciada nos autos, 

através dos boletins de ocorrência (fls. 12/12 verso e fls. 29/29 verso), 

termos de declarações da vítima (fls. 13 e fls. 30), termo de requerimento 

(fls. 14), termos de representação (fls. 15 e fls. 34), pedido de 

providências protetivas (fls. 31/33), termo de declarações de testemunha 

(fls. 43), bem como, pelos depoimentos prestados em Juízo.

 Na mesma toada, a AUTORIA restou efetivamente comprovada, haja vista 

que durante a persecutio criminis foram produzidos elementos probatórios 

robustos e cristalinos que evidenciam a prática delitiva, senão, vejamos.

A vítima Cristiane Arlinda Marcelino, em sede inquisitiva perante a 

Autoridade Policial, ouvida sobre os fatos narrados na exordial acusatória, 

asseverou:

“(...) QUE por período aproximado de sete meses, diz ter mantido certo 

relacionamento de namoro com Edivaldo Pereira de Santana, e após o 

encerramento desse relacionamento, diz que Edivaldo passou a perturbar 

a si de modo contumaz, motivo pelo qual requereu, e lhe foi concedido as 

medidas protetivas a si asseguradas pela Lei 11.340/06. Que em no 

mínimo dez oportunidades distintas, diz que Edivaldo ofendeu a si 

moralmente, lhe agrediu fisicamente e constantemente ameaça de morte a 

si e ao seu filho de dois anos de idade. Que em horário incerto da noite do 

dia de ontem, momento que estava na casa de seus pais, diz que Edivaldo 

invadiu clandestinamente a casa habitada por si, e para tanto, danificou a 

cerca elétrica instalada, o motor do portão elétrico, arrombou a porta dos 

fundos da casa, quebrou a tampa de uma mesa de vidro, retirou e levou 

com ele várias torneiras e provocou alagamento na residência, retirou e 

levou com ele uma ducha instalada no banheiro, quebrou o roteador e 

danificou a instalação da residência. Que diz que está com muito medo 

que Edivaldo possa causar mal injusto a si e ao seu filho, motivo pelo qual 

não mais dorme na sua casa. Que diz estar com muito medo porque 

Edivaldo também ameaçou de morte de morte a si e ao seu filho Murilo 

Marcelino Ferreira da Costa, criança com dois anos de idade (...)” (fls. 13)

Na mesma senda, na oralidade instrutória, ao ser auscultada, a ofendida 

reiterou as declarações despendidas na fase extrajudicial, afirmando que 

o réu, por diversas vezes lhe ameaçou, inclusive, na data do fato, 

adentrou em sua residência e, após danificar diversos objetos, 

empreendeu fuga.

A vítima asseverou que os vizinhos confirmaram que o responsável por 

adentrar em sua residência foi o acusado.

Outrossim, aduziu que em razão dos atos de descumprimento das 

medidas protetivas pelo réu, mudou-se para a residência de uma amiga, 

pois, estava amedrontada com a situação.

Ademais, a ofendida esclareceu que determinado dia, o acusado telefonou 

para uma filha que não reside na cidade, momento em que ameaçou matar 

a vítima.

Por derradeiro, impende consignar que a vítima, durante a realização da 

solenidade instrutória, apresentou diversas mensagens que o acusado lhe 

enviou, inclusive, com tons ameaçadores.

Corroborando as declarações da ofendida, a testemunha Maria Regina 

Jorge de Matos, ao ser inquirida em Juízo, ratificou as declarações 

supracitadas, esclarecendo a existência do delito em questão.

Aduziu que a vítima é a sua cliente em seu salão de cabeleireiro, sendo 

que, determinado dia, o réu compareceu em seu estabelecimento, pedindo 

para falar com a ofendida, instante em que demonstrou medo com a 

presença do acusado.

Outrossim, a testemunha confirmou o fato de que o réu enviava 

mensagens ameaçadoras via aparelho celular, haja vista que a ofendida 

lhe mostrou.

A informante Marilce Pereira de Santana Machado, devidamente 

auscultada em Juízo, acerca dos fatos, nada declarou. Todavia, ressaltou 

que o acusado e a vítima frequentavam a sua residência, e nunca 

presenciou nenhuma discussão entre ambos.

O réu Edvaldo Pereira de Santana foi devidamente interrogado em sede 

judicial, instante em que confessou a prática delitiva, aduzindo que, por 

não aceitar o término do relacionamento, no momento da raiva, ameaçou-a, 

todavia, salientou que não tinha o objetivo de concretizar as referidas 

ameaças.

Desse modo, compulsando com os autos, vislumbro que o delito insculpido 

no artigo 147 do Código Penal, restou evidenciado através de elementos 

probatórios robustos e cristalinos, demonstrando, outrossim, que o réu 

Edvaldo Pereira de Santana efetivamente ameaçou, por intermédio de 

palavras, a vítima Cristiane Arlinda Marcelino.

A vítima, quando inquirida em Juízo, declinou detalhes significativos da 

prática delituosa, evidenciando que, de fato, foi ameaçada pelo réu que, 

por sua vez, ao ser interrogado em Juízo, confessou a autoria do ilícito.

Ademais, a testemunha Maria Regina Jorge de Matos corroborou as 

declarações da vítima, afirmando efetivamente que visualizou as 

mensagens ameaçadoras enviadas pelo réu para o aparelho celular da 

ofendida.

Evidente, pois, que há prova suficiente para amparar édito condenatório, 

uma vez que é cediço que a palavra da vítima em crimes de violência 

doméstica assume especial relevância probatória.

A propósito:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 

RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. CÁRCERE PRIVADO E AMEAÇA 

NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE 

AMPLO REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 

PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES 

PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRECEDENTES. 

HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, 

seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório 

Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de 

habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica 

o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em 

que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, 

seja possível a concessão da ordem de ofício. II - Mostra-se inviável o 

pedido absolutório, pois evidente a necessidade de amplo reexame do 

material fático-probatório dos autos, procedimento que, a toda evidência, é 
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incompatível com a estreita via do habeas corpus. III - Nos crimes 

praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui 

especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, 

às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. Habeas 

corpus não conhecido. (HC 385.290/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, 

QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 18/04/2017)”

Desse modo, restaram demonstradas a materialidade e a autoria do delito 

de ameaça em análise, uma vez que, por se tratar de um crime formal, é 

desnecessário, para sua consumação, a intenção do agente de causar 

mal à vítima, bastando que seja capaz de acarretar temor à parte ofendida. 

No caso dos autos, a ofendida, além de ter registrado boletim de 

ocorrência, representou criminalmente em face de seu algoz, bem como, 

solicitou medidas protetivas de urgência.

Aliás, eis o precedente da corte Superior de Justiça explicando as 

nuances do crime de ameaça:

 “CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 

RECURSO PRÓPRIO. AMEAÇA. TRANCAMENTO DO PROCESSO-CRIME. 

SUPOSTA ATIPICIDADE E CARÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DELITIVA. 

SENTENÇA CONDENATÓRIA JÁ CONFIRMADA PELA CORTE A QUO. 

IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. ÓBICE AO REVOLVIMENTO 

FÁTICO-COMPROBATÓRIO. CRIME FORMAL. POTENCIALIDADE OFENSIVA 

DAS CONDUTAS. DELITO CONSUMADO. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL 

COMO CUSTOS LEGIS QUE NÃO POSSUI CARÁTER VINCULANTE. 

DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. 

REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. Esta 

Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de 

que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto 

para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo 

quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial 

impugnado. No caso, não se observa flagrante ilegalidade a justificar a 

concessão do habeas corpus, de ofício. 2. Se o Juízo processante, após 

o encerramento da instrução penal e diante da análise das provas 

produzidas sob crivo do contraditório, reconheceu a materialidade e 

autoria delitivas, tendo sido a sentença confirmada pelo Colegiado ad 

quem, não há se falar em trancamento do processo-crime, sob alegação 

de suposta carência de justa causa para a persecução penal. 3. 

Considerando que as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo 

probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser 

o réu autor dos delitos descritos na exordial acusatória, a análise das 

alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido 

de provas, inviável em sede de writ. 4. Embora a palavra da vítima possua 

especial relevância no crime de ameaça, o juízo condenatório baseou-se 

não apenas na manifestação do ofendido, tendo sido valorados, 

igualmente, o teor de publicações do impetrante na rede social facebook e 

as provas testemunhais colhidas durante a instrução. 5. O crime de 

ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a 

intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que 

praticado, restando a infração penal configurada ainda que a vítima não 

tenha se sentido ameaçada. In casu, reconhecida a potencialidade 

ofensiva das ameaças proferidas pelo réu, não há se falar em atipicidade 

da conduta, sendo certo que para infirmar tal conclusão seria necessário 

reexame de prova, o que não se revela possível na via eleita. 6. Ainda que 

a Procuradoria da República, na qualidade de custos legis, possa ter 

opinado pela absolvição do réu, tal pronunciamento não vincula o julgador, 

pois a "manifestação do Ministério Público, traduzida em parecer, é peça 

de cunho eminentemente opinativo, sem carga ou caráter vinculante ao 

órgão julgador, dispensando abordagem quanto ao seu conteúdo" (AgRg 

nos EDcl no AREsp 809.380/AC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA 

TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 26/10/2016). 7. No que se refere ao 

pleito de revisão da dosimetria da pena deduzido em sede de agravo 

regimental, os fundamentos declinados pela sentença condenatória para 

valoração negativa da personalidade do acusado mostram-se idôneos, 

sem que se possa inferir flagrante ilegalidade a justificar a concessão da 

ordem de ofício. 8. Tratando-se de réu reincidente, a imposição do regime 

mais gravoso do que o indicado pelo quantum de pena decorre da 

literalidade do art. 33, § 2º, do Código Penal, devendo ser reconhecida a 

proporcionalidade do cumprimento inicial em regime semiaberto. De mais a 

mais, considerando que os delitos não ostentam natureza hedionda, não 

há se falar em afastamento do óbice do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990. 

9. Writ não conhecido. (HC 372.327/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, 

QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 23/03/2017)”

Com efeito, a condenação faz-se mesmo imperativa, pois, o crime foi 

praticado em ambiente doméstico, onde a palavra da vítima assume 

especial relevância probatória, sendo que o réu, ao ser interrogado, 

confessou a prática delitiva.

 Assim, ante ao arcabouço probatório, emerge abarcada a culpabilidade 

do réu, motivo pelo qual, a condenação no tipo penal descrito e imputado a 

ele na exordial acusatória é medida de rigor.

DISPOSITIVO

Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO TOTALMENTE 

PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 05/08, e o faço para CONDENAR como 

por condenado tenho o réu Edvaldo Pereira de Santana, já qualificado nos 

autos, nas sanções do artigo 147 do Código Penal, com as implicações da 

Lei nº 11.340/2006.

 DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO

AO DELITO DE AMEAÇA.

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 147 do Código Penal é de 

detenção, de um (01) mês a seis (06) meses, ou multa.

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

 Seus antecedentes não são bons, eis que, analisando detidamente os 

registros criminais acostados às fls. 118/120 verso, além de ter 

respondido diversos procedimentos, o réu possui uma condenação 

definitiva prolatada no procedimento tombado sob o Código Apolo nº 

100779, que tramitou no Juízo da Primeira Vara Criminal, cujo decisum 

transitou em julgado para o réu no dia 25/06/2009.

 Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos para a aferição.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão 

considerados na dosimetria da pena.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências do delito não foram tão graves.

 O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não 

influenciou na conduta do réu.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais parcialmente 

desfavoráveis, notadamente os antecedentes, hei por bem fixar a 

PENA-BASE acima do mínimo legal, ou seja, no quantum de um (01) mês e 

cinco (05) dias de detenção.

Passando à segunda fase da fixação da reprimenda, constato a incidência 

da circunstância atenuante da confissão espontânea, insculpida no artigo 

65, III, alínea “d”, do CP. Na mesma senda, constato a presença da 

agravante prevista no artigo 61, II, “f”, in fine, do Código Penal, razão pela 

qual, diante da COMPENSAÇÃO entre as referidas circunstâncias, 

MANTENHO a reprimenda outrora imposta, ou seja, no quantum em um (01) 

mês e cinco (05) dias de detenção.

 Indo à terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há causas de 

aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, encontro, para o crime de 

ameaça, a pena definitiva de 01 (um) mês e cinco (05) dias de detenção.

A pena deverá ser cumprida em REGIME INICIAL ABERTO, para tanto, 

considerando o disposto no artigo 33, caput e o seu § 2º, alínea “c” do 

Código Penal.

Descabem, no meu entendimento, a concessão de sursis ou substituição 

da pena privativa de liberdade, tendo em vista o que preceitua a súmula 

588, do Superior Tribunal de Justiça, que aduz: “A prática de crime ou 

contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no 

ambiente doméstico impossibilita a substituição de pena privativa de 

liberdade por restritiva de direitos”.

O réu poderá apelar em liberdade, uma vez que não se faz presente 

qualquer dos fundamentos da prisão preventiva.

Custas pelo acusado.

Após o trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos 

políticos do condenado, enquanto durarem os efeitos da condenação 

(artigo 15, III, CF).

OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando sobre a suspensão 

ventilada.

Também após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao 

INFOSEG bem como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação.

Decorrido o prazo recursal, e após o trânsito em julgado desta decisão, 

LANCE-SE o nome do réu no rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, da 

Constituição Federal).

Somente após o trânsito em julgado para ambas as partes, EXPEÇA-SE 

guia de execução DEFINITIVA.

Após o cumprimento de todas as determinações constantes da presente 
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sentença, mormente a expedição guia de execução definitiva, 

ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra, 31 de agosto de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 219867 Nr: 9877-54.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BLANDO RUDIERO LEAL DA SILVA, DIEGO 

DOS ANJOS RODRIGUES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dickson Diego Campos 

Debesa - OAB:22.483/MT

 Autos nº: 9877-54.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 219867.

Vistos etc.

Trata-se de resposta apresentada pelo réu Diego dos Anjos Rodrigues de 

Carvalho às fls. 187/217, por intermédio de advogado constituído, 

momento em que alegou preliminares, bem como, pleiteou novamente pela 

concessão da “liberdade provisória” ante a ausência dos requisitos da 

prisão preventiva, alegando ainda que a prisão do réu foi ilegal, bem como, 

aduzindo predicados positivos em seu favor (residência fixa e ocupação 

lícita).

 Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo não acolhimento 

das preliminares suscitadas, bem como, opinou contrariamente ao 

deferimento do pleito, sob o argumento de manutenção da prisão do 

requerente para garantir a ordem pública (fls. 218/221).

 DECIDO.

 Primeiramente passo a analisar quanto à prisão do réu. Analisando com 

acuidade os autos, vislumbro que o pleito defensivo não merece prosperar 

haja vista não constar a incidência de qualquer motivo contemporâneo a 

ensejar a revogação da prisão do requerente.

 Nesta senda, verifica-se que a prisão do requerente foi decretada no dia 

03 de julho de 2018 no decisum de fls. 98/104, com fundamento nos 

artigos 312 (aplicação da lei penal e garantia da ordem pública) e 313 

inciso I, ambos do CPP.

 Pois bem.

 Verifica-se que de lá pra cá não houve qualquer alteração no cenário 

fático ou probatório capaz de ensejar a revogação da supramencionada 

decisão, caso em que uma nova análise dos requisitos da prisão 

preventiva resultaria em mera redundância (aliás, já foi indeferido pedido 

similar às fls. 179/182 verso, em 21/08/2018, CUJOS FUNDAMENTOS AQUI 

REITERA-SE INTEGRALMENTE).

Ademais no que tange à tese defensiva a qual aduz a ilegalidade da 

prisão, lobrigo que tal alegação não merece prosperar, porquanto 

constata-se que o denunciado não foi preso em situação de flagrância, 

mas sim, de forma preventiva pelo cometimento em tese, do delito 

insculpido no art. 157, § 2º, I, II, por força da decisão supracitada (fls. 

98/104), estando presentes os requisitos legais, sendo o decreto cautelar 

mantido na audiência de custódia (fls. 120/121) sem a incidência, até o 

presente momento, de qualquer mudança relevante que implique na 

revogação de tal decreto.

 Neste passo, inalterada a situação fática, resta nítido que a restrição da 

liberdade do agente se faz necessária para garantir a ordem pública, bem 

como, evitar a reiteração delitiva, sendo importante salientar, que em 

análise aos antecedentes criminais acostados às fls. 96/97, infere-se que 

o réu ostenta, dentre inúmeros procedimentos judiciais em andamento, um 

executivo de pena tombado sob o Código Apolo nº 223712, no qual possui 

duas (02) condenações, uma delas pela prática do delito caracterizado no 

artigo 28 da Lei nº 11.343/06, cujo trânsito em julgado se deu no dia 

09/06/2017; e a outra, condenação provisória pela prática dos fatos 

típicos insculpidos no artigo 157, § 2º, incisos I, II e IV e artigo 244-B da Lei 

nº 8.069/90.

Desse modo, considerando a contumácia delitiva, evidenciada pelos 

procedimentos supracitados, vislumbro que, acerca da matéria, a Turma 

de Câmaras Criminais Reunidas do Sodalício Mato-grossense editou o 

Enunciado nº 6, que aduz que a existência dos referidos procedimentos 

evidencia o risco de reiteração delitiva, servindo, portanto, de motivação 

idônea para o édito de constrição da liberdade do agente. Vejamos:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção 

da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido 

da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações 

dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de 

inocência”

Alias, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, garantir a ordem 

pública também significa evitar a reiteração delitiva, como segue:

“Ementa: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. 

NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS VIAS JURISDICIONAIS 

ANTECEDENTES. SÚMULA 691/STF. NÃO CONHECIMENTO. 

SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DO MÉRITO DE WRIT IMPETRADO A 

TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS 

OPERANDI. REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. 

PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. 1. A 

teor do artigo 102, “i”, CF, a norma constitucional, na perspectiva de regra 

de distribuição de competências, não consagra a incumbência jurisdicional 

originária do Supremo Tribunal Federal no que toca ao combate de decisão 

monocrática proferida por membro de Tribunal Superior. 2. Sob o prisma 

da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal 

Federal somente se inaugura com o esgotamento das instâncias 

antecedentes. Precedentes. 3. A superveniência do julgamento do mérito 

do habeas corpus impetrado a Tribunal a quo prejudica o writ submetido 

ao STF. 4. O especial modo de execução do crime, bem como o registro de 

procedimentos ou ações penais em desfavor do réu, ainda que despidos 

de trânsito em julgado, podem constituir indicação suficiente da 

periculosidade do agente e do risco de reiteração delituosa. Ausência de 

teratologia. 5. Habeas corpus não conhecido com revogação da liminar 

anteriormente deferida. (HC 126030, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, 

Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 

04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 25-08-2015 

PUBLIC 26-08-2015) - Grifamos

Em suma: o crime, em tese, praticado pelo requerente, que ante os 

antecedentes se mostra pessoa inclinada à prática delitiva, e, sobretudo 

com o emprego de arma de fogo, revela-se imperiosa a manutenção da 

prisão preventiva do, pois, salvo melhor juízo, não há outra medida 

cautelar adequada a ser aplicada no caso em questão.

 Portanto conclui-se que não há qualquer ilegalidade na prisão do 

requerente a ensejar na revogação do decreto cautelar, considerando a 

presença dos indubitáveis requisitos autorizadores previstos no artigo 

312, notadamente a garantia da ordem pública e artigo 313, inciso I, (pena 

máxima superior a 04 anos).

Dessa feita, pelos fundamentos acima expostos e muito embora a 

segregação provisória possua natureza de medida drástica e indesejada, 

as razões para a sua decretação, por ora, subsistem, motivo pelo qual, a 

custódia não deve ser revogada.

 Assim, repito, não houve alteração fática a ensejar a mudança de 

posicionamento no tocante à presença dos requisitos da prisão 

preventiva, já tratado na decisão que a decretou.

 Ex positis, em consonância com o parecer Ministerial de fls. 218/221:

1. INDEFIRO, por ora, o novo pedido de revogação da prisão preventiva 

apresentado pelo réu Diego dos Anjos Rodrigues de Carvalho, 

notadamente por persistir os mesmos fatos que embasaram 

originariamente o decreto cautelar, recomendando-o na prisão em que se 

encontra.

2. Ademais, compulsando com acuidade as preliminares suscitadas pela 

defesa técnica do réu Diego dos Anjos Rodrigues de Carvalho às fls. 

187/217, constato que, a priori, não possuem respaldo jurídico, visto que 

emanam dos autos indícios suficientes de autoria e provas da 

materialidade para o efetivo prosseguimento da demanda, bem como, a 

denúncia apresentada se encontra em harmonia com o artigo 41 do CPP.

Entendo que a exordial acusatória, descreveu os possíveis fatos 

delituosos de forma cristalina, de acordo com o que foi colhido na fase 

inquisitiva, sendo suficiente para que a demanda tenha seu regular 

processamento (instrução dos autos) para imperar o princípio da verdade 

real dos fatos. Além disso, os demais apontamentos da defesa a priori, se 

confundem com eventuais teses de mérito a serem apresentas no 

momento oportuno, razão pela qual, REJEITO a preliminar, devendo o 

processo prosseguir em seus ulteriores termos. Não bastasse isso, 

impende salientar que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

após entendimento exarado pelo Pretório Excelso, decidiu que eventual 

recebimento da denúncia, por não se tratar de ato de caráter decisório, 
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não reclama fundamentação complexa. Vejamos:

“HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – PRISÃO EM FLAGRANTE 

CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – 

MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO – IMPOSSIBLIDADE DE APRECIAÇÃO NO WRIT – 

RECEBIMENTO DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – 

IMPROCEDÊNCIA – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO EXIGE 

MOTIVAÇÃO COMPLEXA – ORIENTAÇÃO STF (V.G.RHC 129774) - 

PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A 

MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM 

PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – 

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INAPLICÁVEL PRINCÍPIO DA 

HOMOGENEIDADE – IMPROVÁVEL ASSUMIR PENA FINAL E REGIME – 

DOSIMETRIA ENVOLVE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, AGRAVANTES E 

MAJORANTES – ARESTOS DA PRIMEIRA CÂMARA DO TJMT – MEDIDAS 

CAUTELARES IMPERTINENTES – REITERAÇÃO DELITIVA – EXCESSO DE 

PRAZO – SEGREGAÇÃO HÁ APROXIMADAMENTE 90 DIAS – AUSÊNCIA 

DE DESÍDIA DO JUÍZO – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

REALIZADA EM 15.12.2016 – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 

VERIFICADO – ORDEM DENEGADA. A alegação de negativa de autoria do 

delito de estelionato demanda incursão no conjunto fático-probatório, 

inadmissível na via eleita, dada a natureza do mandamus, pois, como é 

sabido, não se admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado 

de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos. 

Orienta o Pretório Excelso que o recebimento da denuncia, por não se 

tratar de ato de caráter decisório, e sim de mero juízo positivo de 

admissibilidade não reclama fundamentação complexa. Não há falar em 

constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com 

fundamento na garantia da ordem pública, haja vista o fato de possuir 

contra si diversas ações penais, revelando a necessidade da segregação 

cautelar para evitar a recidiva de ilícitos penais. “A homogeneidade é fator 

que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, 

não é o patamar da pena privativa de liberdade o único parâmetro a ser 

tomado, mas sim o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela 

negativação de qualquer das vetoriais do artigo 59 do Código Penal, pela 

reincidência ou causas de aumento de pena.” (TJMT, HC nº 153516/2016) 

“As medidas cautelares alternativas não são adequadas para atingir o fim 

colimado de garantir a ordem pública, com a inibição à prática de novas 

infrações penais, porque o paciente responde a outros [...] processos de 

natureza criminal, [...] e tem histórico de descumprimento de providências 

judiciais alternativas.” (TJMT, HC nº 183667/2015). Fica afastado o 

constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo, se o processo 

está tramitando regularmente, na medida de sua complexidade, não se 

verificando desídia ou negligência da autoridade judiciária de origem na 

observância da marcha processual, porquanto o paciente está preso há 

pouco mais de 90 (noventa) dias, já foi realizada audiência de instrução e 

julgamento, estando praticamente com a instrução encerrada. (TJMT, HC 

165937/2016, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES, PRIMEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 19/12/2016, Publicado no DJE 25/01/2017)”- 

Grifamos.

3. Desse modo, analisando que os argumentos despendidos nas defesas 

apresentadas pelos réus Blando (fls. 186) e Diego (fls. 187/217) não 

configuram nenhuma das hipóteses de absolvição sumária previstas no 

artigo 397 do Código de Processo Penal, bem como se confundem com 

eventuais teses de mérito, DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 26 de outubro de 2018, às 13:00 horas.

4. INTIMEM-SE os réus para comparecimento, a fim de serem interrogados.

 4.1) REQUISITE-SE o comparecimento do réu Diego dos Anjos Rodrigues 

de Carvalho junto à Direção do Centro de Detenção Provisória.

5. INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as penas da lei, as 

testemunhas arroladas em comum (fls. 06 verso).

6. REQUISITE-SE, junto ao Comando respectivo, as testemunhas militares, 

para comparecerem à audiência supra designada.

7. CIÊNCIA ao Ministério Público, à Defensoria Pública e ao Advogado do 

réu Diego.

 CUMPRA-SE.

 Tangará da Serra, 25 de setembro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 285174 Nr: 13216-50.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO ALVES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:10994/MT

 Autos nº: 13216-50.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 285174.

Vistos etc.

1) Analisando a resposta apresentada pelo réu e tudo mais que dos autos 

consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela qual, 

DETERMINO O PROSSEGUIMENTO da marcha processual e DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de outubro de 2018, às 

13:00 horas.

2) INTIME-SE o réu para comparecimento, a fim de ser interrogado, sob 

pena de revelia.

 3) INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as penas da lei, as 

testemunhas arroladas em comum (fls. 06 verso).

3.1) REQUISITE-SE, junto ao Comando respectivo, a testemunha militar, 

para comparecer à audiência supra designada, conforme preceitua o 

artigo 221, § 2º, do CPP.

4) REQUISITE-SE o réu junto à Direção do estabelecimento penal onde se 

encontra custodiado.

5) INTIME-SE o advogado subscritor da resposta de fls. 60/61, Dr. 

Wellington Pereira dos Santos para, no prazo de cinco (05) dias, juntar 

aos autos o respectivo instrumento de procuração, porquanto não 

obstante na resposta se conste seu pedido de juntada, tal peça não se 

fez acompanhar de tal instrumento.

6) CIÊNCIA ao Ministério Público e ao advogado constituído do réu.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Tangará da Serra, 26 de setembro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 179323 Nr: 21366-59.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 21366-59.2014.811.0055

 ESPÉCIE: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RÉU(S): LEANDRO ANTONIO DA SILVA

INTIMANDO: Réu(s): Leandro Antonio da Silva, Cpf: 39898671807, Rg: 

19655878 SSP MT Filiação: Antonio Napoleao da Silva e Maria Cilene da 

Conceição, data de nascimento: 06/07/1991, brasileiro(a), natural de 

Ibemerim-PE, solteiro(a), motorista, Endereço: Atualmente em local incerto 

e/ou desconhecido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do Réu acima qualificado acerca da sentença 

proferida nos autos, parcialmente transcrita abaixo.

SENTENÇA: (...) Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMETE PROCEDENTE A DENÚNCIA de 05/05 verso, e o faço para 

CONDENAR como por condenado tenho o réu Leandro Antônio da Silva, já 

qualificado nos autos, nas sanções do artigo artigos 129, § 9º, do Código 

Penal, com as incidências da Lei nº 11.340/06. Pelas razões já expostas, 

ABSOLVO o réu Leandro Antônio da Silva da prática do crime de ameaça, 

por falta de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de 

Processo Penal. (...) Tocante ao comportamento da vítima, este não foi 

apurado se influenciou, ou não, para o desencadeamento dos fatos. 

Levando em conta essas circunstâncias judiciais desfavoráveis, hei por 

bem fixar a PENA-BASE em três (03) meses de detenção. Passando à 

segunda fase verifico a ausência de agravantes e atenuantes, razão 

porque MANTENHO a pena base em três (03) meses de detenção. Indo à 
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terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há causas de 

aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, encontro, para o crime de 

lesões corporais, a pena definitiva de três (03) meses de detenção. A 

pena deverá ser cumprida em REGIME INICIAL ABERTO, para tanto, 

considerando o disposto no artigo 33, caput e o seu § 2º, alínea “c” do 

Código Penal. Descabem, no meu entendimento, a concessão de sursis ou 

substituição da pena privativa de liberdade, face ao não preenchimento, 

por parte do condenado, dos requisitos legais (artigos 44, I e 77, III, ambos 

do Código Penal). Custas pelo acusado, todavia, SUSPENDO a cobrança 

pelo prazo legal, em razão de ser assistido pela Defensoria Pública. Após 

o trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos políticos do 

condenado, enquanto durarem os efeitos da condenação (artigo 15, III, 

CF).

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Robson Carlos Pereira 

dos Santos, digitei.

Tangará da Serra - MT, 26 de setembro de 2018.

Graziela de Jesus Alves

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 279117 Nr: 8318-91.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRENIVAL RODRIGUES FERREIRA, 

CLAUDIOMAR RODRIGUES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONESIO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:19867/O

 Autos nº: 8318-91.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 279117.

Vistos etc.

1. Compulsando com acuidade os argumentos despendidos pela defesa 

técnica dos réus Crenival Rodrigues Ferreira e Claudiomar Rodrigues 

Ferreira, às fls. 188/189 e fls. 191/197, constato que, a priori, não 

possuem respaldo jurídico, visto que emanam dos autos indícios 

suficientes de autoria e provas da materialidade para o efetivo 

prosseguimento da demanda, bem como, a denúncia apresentada se 

encontra em harmonia com o artigo 41 do CPP, pois, descreveu os 

possíveis fatos delituosos de forma cristalina, razão pela qual, em 

consonância com manifestação do Parquet (fls. 212/212 verso), REJEITO 

os referidos argumentos, devendo o processo prosseguir em seus 

ulteriores termos.

 Não bastasse isso, impende salientar que o Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, após entendimento exarado pelo Pretório Excelso, decidiu 

que eventual recebimento da denúncia, por não se tratar de ato de caráter 

decisório, não reclama fundamentação complexa. Vejamos:

“HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – PRISÃO EM FLAGRANTE 

CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – 

MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO – IMPOSSIBLIDADE DE APRECIAÇÃO NO WRIT – 

RECEBIMENTO DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – 

IMPROCEDÊNCIA – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO EXIGE 

MOTIVAÇÃO COMPLEXA – ORIENTAÇÃO STF (V.G.RHC 129774) - 

PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A 

MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM 

PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – 

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INAPLICÁVEL PRINCÍPIO DA 

HOMOGENEIDADE – IMPROVÁVEL ASSUMIR PENA FINAL E REGIME – 

DOSIMETRIA ENVOLVE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, AGRAVANTES E 

MAJORANTES – ARESTOS DA PRIMEIRA CÂMARA DO TJMT – MEDIDAS 

CAUTELARES IMPERTINENTES – REITERAÇÃO DELITIVA – EXCESSO DE 

PRAZO – SEGREGAÇÃO HÁ APROXIMADAMENTE 90 DIAS – AUSÊNCIA 

DE DESÍDIA DO JUÍZO – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

REALIZADA EM 15.12.2016 – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 

VERIFICADO – ORDEM DENEGADA. A alegação de negativa de autoria do 

delito de estelionato demanda incursão no conjunto fático-probatório, 

inadmissível na via eleita, dada a natureza do mandamus, pois, como é 

sabido, não se admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado 

de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos. 

Orienta o Pretório Excelso que o recebimento da denuncia, por não se 

tratar de ato de caráter decisório, e sim de mero juízo positivo de 

admissibilidade não reclama fundamentação complexa. Não há falar em 

constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com 

fundamento na garantia da ordem pública, haja vista o fato de possuir 

contra si diversas ações penais, revelando a necessidade da segregação 

cautelar para evitar a recidiva de ilícitos penais. “A homogeneidade é fator 

que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, 

não é o patamar da pena privativa de liberdade o único parâmetro a ser 

tomado, mas sim o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela 

negativação de qualquer das vetoriais do artigo 59 do Código Penal, pela 

reincidência ou causas de aumento de pena.” (TJMT, HC nº 153516/2016) 

“As medidas cautelares alternativas não são adequadas para atingir o fim 

colimado de garantir a ordem pública, com a inibição à prática de novas 

infrações penais, porque o paciente responde a outros [...] processos de 

natureza criminal, [...] e tem histórico de descumprimento de providências 

judiciais alternativas.” (TJMT, HC nº 183667/2015). Fica afastado o 

constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo, se o processo 

está tramitando regularmente, na medida de sua complexidade, não se 

verificando desídia ou negligência da autoridade judiciária de origem na 

observância da marcha processual, porquanto o paciente está preso há 

pouco mais de 90 (noventa) dias, já foi realizada audiência de instrução e 

julgamento, estando praticamente com a instrução encerrada. (TJMT, HC 

165937/2016, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES, PRIMEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 19/12/2016, Publicado no DJE 25/01/2017)”- 

Grifamos.

2. Desse modo, analisando que os argumentos despendidos nas defesas 

apresentadas pelos réus (fls. 188/189 e fls. 191/197) não configuram 

nenhuma das hipóteses de absolvição sumária previstas no artigo 397 do 

Código de Processo Penal, DETERMINO O PROSSEGUIMENTO da marcha 

processual com relação aos réus Crenival Rodrigues Ferreira e 

Claudiomar Rodrigues Ferreira e DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 26 de outubro de 2018, às 14h10min.

3. INTIME-SE o réu supra Claudiomar Rodrigues Ferreira para 

comparecimento, a fim de ser interrogado, sob pena de revelia.

 4. INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as penas da lei, as 

testemunhas arroladas na denúncia (fls. 09) e na resposta (fls. 198).

5. INTIME-SE e REQUISITE-SE o réu Crenival Rodrigues Ferreira, caso 

ainda não tenha sido transferido, junto ao Comando da Polícia Militar desta 

urbe, sendo que, em caso de já ter sido transferido, desde já, 

DEPREQUE-SE a sua INTIMAÇÃO, bem como, o seu INTERROGATÓRIO ao 

Juízo competente, consignando-se o prazo de vinte (20) dias para 

cumprimento, nos termos do artigo 1.362 da CNGC, INTIMANDO-SE ambas 

as partes acerca da remessa da deprecada.

6. Por outro lado, constato que o Ministério Público, às fls. 169/171, 

postulou pela decretação da prisão preventiva do acusado Claudiomar 

Rodrigues Ferreira, sob o pretexto de ser imperioso para garantir a ordem 

pública e a aplicação da lei penal.

De proêmio, impende consignar que o pleito ministerial não merece 

prosperar, pois, os requisitos e fundamentos da custódia cautelar não se 

fazem presentes nos autos de forma robusta. Vejamos:

Analisando detidamente os registros criminais do réu, devidamente 

acostados às fls. 214, vislumbro que o réu não ostenta sentença penal 

condenatória transitada em julgado, razão pela qual, o decreto de 

constrição de sua liberdade tendo por escopo a garantia da ordem pública 

não detém guarida, pois, o mesmo é primário nos termos da lei.

Na mesma toada, em que pese não ter sido pessoalmente citado, o 

acusado constituiu advogado, estando plenamente ciente dos termos 

desta demanda, tanto que apresentou a imperiosa resposta, motivo pelo 

qual, não há o que se falar em prisão cautelar tendo por finalidade garantir 

a aplicação da lei penal, pois o réu, após constituir advogado de sua 

confiança, se encontra ciente da existência deste feito.

Por outro lado, insta consignar que é pacífico nos Tribunais Pátrios, que a 

gravidade abstrata dos delitos imputados em face do réu, por si só, não 

constitui motivo idôneo para a constrição de sua liberdade. Vejamos:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – DECISÃO 

QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL 

– PRETENDIDA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM 

PÚBLICA – INVIABILIDADE – ESVAZIAMENTO DOS PRESSUPOSTOS 

AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA – RÉU PRIMÁRIO – 

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. A prisão preventiva é a ultima ratio, 

reservada para situações excepcionais e devidamente justificáveis, diante 
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das circunstâncias objetivas do caso concreto aliados aos predicados 

pessoais do agente, de modo que a gravidade do delito, por si só, não 

constitui motivação para a segregação cautelar. (TJMT, RSE 39542/2017, 

DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

24/05/2017, Publicado no DJE 29/05/2017)”. (negritou-se e grifou-se)

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE PROVISÓRIA. 

POSSIBILIDADE. A gravidade do crime em abstrato, por si só, não pode 

fundamentar prisão preventiva. Caso em que nada no fato concreto ou 

nas circunstâncias pessoais da paciente poderia justificar a alegação de 

que sua soltura é um perigo concreto à ordem pública, assim como nada 

indica que possam prejudicar a instrução criminal ou eventual aplicação da 

lei penal. ORDEM CONCEDIDA. UNÂNIME. (TJRS, Habeas Corpus Nº 

70075883306, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Luiz Mello Guimarães, Julgado em 14/12/2017)” (negritou-se e 

grifou-se).

“HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA O 

TRÁFICO - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO GENÉRICA E ABSTRATA - 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO - IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS 

CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - NECESSIDADE. - A prisão 

preventiva, cautelar extrema que é, exige fundamento concreto sobre o 

fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Se ausentes esses 

pressupostos, não há supedâneo para a manutenção da segregação do 

paciente. - A motivação genérica da gravidade do delito, sem se respaldar 

em elementos concretos dos autos, não sustenta o decreto da prisão 

preventiva, porque se transmuda em abstrato o periculum libertatis do 

agente. - Ainda que vislumbrado o constrangimento ilegal - decorrente da 

ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva 

do paciente - as alterações promovidas no CPP pela Lei 12.403/11 admitem 

a imposição de medidas cautelares diversas da prisão caso se verifique 

tal necessidade no caso concreto. VV.: - Impossível verificar de 

identidade de situações fáticas quando o impetrante não colaciona aos 

autos os documentos necessários para sua análise. VV.: - A Resolução 

0003/2012, que transporta as regras regimentais do Tribunal de Justiça de 

Minas Gerais, determina em seu artigo 452 que "concedida a ordem, 

expedir-se-á imediatamente o alvará", providência a qual não pode ser 

obstruída pela prévia confecção do termo impositivo das medidas 

cautelares fixadas ao Paciente, compreensão essa que se ratifica com os 

termos do Ofício circular nº 171/2016, assinalado pela Secretaria, 

confeccionado por ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador 

Primeiro Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais, no bojo dos autos de nº. 1.0000.13.065492-4/000, determinando a 

cientificação de todos os membros que atuam nesta Instância, de que 

devem ser "expedidos os alvarás de soltura pelo próprio prolator da 

decisão concessiva de liberdade, que poderá delegar tão somente o 

cumprimento da decisão de origem". (TJMG - Habeas Corpus Criminal 

1.0000.17.098235-9/000, Relator(a): Des.(a) Cássio Salomé , 7ª CÂMARA 

CRIMINAL, julgamento em 19/12/2017, publicação da súmula em 

23/01/2018)” (negritou-se e grifou-se)

A prisão preventiva, segundo a doutrina e jurisprudência, é medida de 

ultima ratio, devendo ser aplicada aos casos em que restarem 

cristalinamente comprovados os requisitos e pressupostos indispensáveis 

para o seu sustento.

Acerca do caráter subsidiário e excepcional da prisão preventiva, o 

Sodalício Mato-Grossense já decidiu:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 15 E 16, § ÚNICO, DA LEI N. 

10.826/03 E ART. 146 E 147 DO ESTATUTO REPRESSOR – REVOGAÇÃO 

DA PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 

PRETENDIDA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM 

PÚBLICA – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CLAUSTRO OBRIGATÓRIO 

– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS EMPÍRICOS A INDIGITAR A NECESSIDADE DA 

MEDIDA EXTREMA – PRESSUPOSTOS LEGAIS QUE NÃO SE PRESUMEM – 

RECURSO DESPROVIDO. A prisão cautelar é medida excepcional e deve 

ser decretada apenas quando devidamente amparada em requisitos legais 

[art. 312 do CPP], em observância ao princípio constitucional da presunção 

de inocência ou não culpabilidade e à luz do postulado da 

proporcionalidade. (TJMT, RSE 53125/2017, DES. ALBERTO FERREIRA DE 

SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/07/2017, Publicado 

no DJE 01/08/2017).

Desse modo, considerando a ausência de requisitos aptos a dar sustento 

à medida constritiva de liberdade vindicada, entendo que, diante das 

circunstâncias argumentadas acima, a prisão preventiva do réu 

Claudiomar Rodrigues Ferreira não deve ser decretada.

Assim, considerando os argumentos supracitados, em discordância das 

manifestações do Ministério Público (fls. 169/171 e fls. 212/212 verso), 

INDEFIRO, por ora, o pleito de decretação da prisão preventiva do réu 

Claudiomar Rodrigues Ferreira, haja vista a ausência de comprovação 

robusta dos requisitos e fundamentos estampados no artigo 312 do CPP, 

nada impedindo, contudo, que o referido pleito seja reiterado em momento 

oportuno.

6.1. Nesse ponto, INTIME-SE o advogado constituído do réu Claudiomar, Dr. 

Onésio Antônio de Souza para, no prazo de cinco (05) dias, se manifestar 

acerca da certidão de fls. 201, informando se o réu ainda se encontra 

residindo no endereço constante do mandado de fls. 200 e, em caso 

positivo, quais horários/dias poderá ser encontrado para ser intimado 

acerca da audiência de instrução supra designada, ou, caso tenha se 

mudado, que informe no mesmo prazo seu endereço atualizado, a fim de 

viabilizar sua intimação para todos os atos do processo, sob pena de 

revelia e, inclusive, sob pena de se possibilitar a reanálise do pedido de 

prisão preventiva formulado pelo Parquet nos autos.

7. Por fim, tocante ao réu não encontrado para ser citado pessoalmente, 

Jorge Teixeira Basílio, CUMPRA-SE a determinação contida no item “6” da 

decisão de fls. 207/207 verso no sentido de proceder à 

CISÃO/DESMEMBRAMENTO processual com relação ao mesmo.

 8. CIÊNCIA ao Ministério Público e aos Advogados dos réus.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Tangará da Serra, 26 de setembro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002216-36.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO AUGUSTO CODONHO (ADVOGADO(A))

MARIA CICERA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Larissa Cristina Araújo (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Este Juizado Especial é claramente incompetente para determinar 

o cumprimento da presente carta precatória. Assim, cancele-se a 

distribuição, intimando-se o i. advogado para que providencie sua regular 

distribuição junto ao Juízo competente. Promovam-se as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra-MT, 26 de Setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002217-21.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA (ADVOGADO(A))

ANTONIO ROBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Este Juizado Especial é claramente incompetente para determinar 

o cumprimento da presente carta precatória. Assim, cancele-se a 

distribuição, comunicando-se o Juízo de origem para que providencie sua 

regular distribuição junto ao Juízo competente. Promovam-se as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra-MT, 26 de Setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002215-51.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ESMERALDA MIGUEL ROSOLEN (REQUERENTE)

GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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HDI SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 03/12/2018, às 16h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002212-96.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA (ADVOGADO(A))

EVERTON VIEIRA BASTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REICILA SOARES DE MATOS (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 03/12/2018, às 15h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002213-81.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NEREIDE LUCIA MARTINELLI (REQUERENTE)

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 03/12/2018, às 15h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002197-30.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE BEDIN BIASOTTO (ADVOGADO(A))

CESAR TADEU LONDERO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 29/11/2018, às 10h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002199-97.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS (ADVOGADO(A))

ALAN JONES FERREIRA TEODORO (REQUERENTE)

DEBORAH BARBOSA CAMACHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 03/12/2018, às 13h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-22.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

MAYCON DE OLIVEIRA PINTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Em caso positivo, antes da expedição do alvará, nos termos do art. 1º do 

Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria Nacional da Justiça, intime-se a 

parte contrária a fim de que, no prazo legal, se manifeste apresentando 

eventual impugnação ou recurso. Caso não haja manifestação, a 

Secretaria deverá aguardar o prazo de 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para eventual impugnação ou recurso, para só 

então expedir o alvará de levantamento. Com o levantamento, caso nada 

mais seja requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos para 

extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 24 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000699-30.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEDI FIGUEIREDO BRIDI (ADVOGADO(A))

ADVOCACIA BRIDI - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Em caso positivo, antes da expedição do alvará, nos termos do art. 1º do 

Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria Nacional da Justiça, intime-se a 

parte contrária a fim de que, no prazo legal, se manifeste apresentando 

eventual impugnação ou recurso. Caso não haja manifestação, a 

Secretaria deverá aguardar o prazo de 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para eventual impugnação ou recurso, para só 

então expedir o alvará de levantamento. Referido procedimento, previsto 

no Provimento nº 68/2018-CNJ, somente deverá ser dispensado pela 

Secretaria na hipótese de existir manifestação expressa do devedor 

concordando com o pedido de levantamento dos valores e pela expedição 

do alvará, caso em que o alvará poderá ser imediatamente expedido. Com 

o levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem os 

autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 26 de setembro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010534-54.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEIDE MENDES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

ELAINE JOSEFA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREZA GESTAO DE PESSOAS E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Em caso positivo, antes da expedição do alvará, nos termos do art. 1º do 

Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria Nacional da Justiça, intime-se a 

parte contrária a fim de que, no prazo legal, se manifeste apresentando 

eventual impugnação ou recurso. Caso não haja manifestação, a 

Secretaria deverá aguardar o prazo de 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para eventual impugnação ou recurso, para só 

então expedir o alvará de levantamento. Referido procedimento, previsto 

no Provimento nº 68/2018-CNJ, somente deverá ser dispensado pela 

Secretaria na hipótese de existir manifestação expressa do devedor 

concordando com o pedido de levantamento dos valores e pela expedição 

do alvará, caso em que o alvará poderá ser imediatamente expedido. Com 

o levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem os 

autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 26 de setembro de 2018. 
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ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011261-13.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS NOGUEIRA (REQUERENTE)

VIVIAN CARLA DOS SANTOS ZUCCHETTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES (ADVOGADO(A))

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

 

VISTOS. INTIME-SE o reclamante para se manifestar sobre o comprovante 

de depósito do ID 15424549, no prazo de 5 dias. Caso seja solicitado o 

levantamento, DEFIRO o pedido. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o 

postulante possui poderes na procuração outorgada, se for o caso, para 

levantamento de valores. Em caso positivo, antes da expedição do alvará, 

nos termos do art. 1º do Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria 

Nacional da Justiça, intime-se a parte contrária a fim de que, no prazo 

legal, se manifeste apresentando eventual impugnação ou recurso. Caso 

não haja manifestação, a Secretaria deverá aguardar o prazo de 2 (dois) 

dias úteis após o esgotamento do prazo para eventual impugnação ou 

recurso, para só então expedir o alvará de levantamento. Com o 

levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem os 

autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). Caso não haja 

manifestação, AO ARQUIVO. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 24 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001044-93.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

JOENY DE CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Em caso positivo, antes da expedição do alvará, nos termos do art. 1º do 

Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria Nacional da Justiça, intime-se a 

parte contrária a fim de que, no prazo legal, se manifeste apresentando 

eventual impugnação ou recurso. Caso não haja manifestação, a 

Secretaria deverá aguardar o prazo de 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para eventual impugnação ou recurso, para só 

então expedir o alvará de levantamento. Referido procedimento, previsto 

no Provimento nº 68/2018-CNJ, somente deverá ser dispensado pela 

Secretaria na hipótese de existir manifestação expressa do devedor 

concordando com o pedido de levantamento dos valores e pela expedição 

do alvará, caso em que o alvará poderá ser imediatamente expedido. Com 

o levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem os 

autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 26 de setembro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001615-64.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELESBAO VITOR DA SILVA NETO (REQUERENTE)

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (ADVOGADO(A))

SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

 

Vistos etc. Considerando que o valor depositado pelas executadas (R$ 

1.530,00 - ID 14749394 e R$ 3.479,97 - ID 15481378) ultrapassa o valor 

executado (R$ 3.538,58 - ID 15507534), defiro o pedido de levantamento 

do valor constante no cálculo apresentado no ID 15507534 em favor do 

exequente, devendo o saldo remanescente ser levantado em favor do 

executado Sony Mobile Communications do Brasil Ltda, uma vez que este 

depositou valor maior que o devido. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se 

o postulante possui poderes na procuração outorgada, se for o caso, 

para levantamento de valores. Em caso positivo, antes da expedição do 

alvará, nos termos do art. 1º do Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria 

Nacional da Justiça, intime-se a parte contrária a fim de que, no prazo 

legal, se manifeste apresentando eventual impugnação ou recurso. Caso 

não haja manifestação, a Secretaria deverá aguardar o prazo de 2 (dois) 

dias úteis após o esgotamento do prazo para eventual impugnação ou 

recurso, para só então expedir o alvará de levantamento. Referido 

procedimento, previsto no Provimento nº 68/2018-CNJ, somente deverá 

ser dispensado pela Secretaria na hipótese de existir manifestação 

expressa do devedor concordando com o pedido de levantamento dos 

valores e pela expedição do alvará, caso em que o alvará poderá ser 

imediatamente expedido. Com o levantamento, caso nada mais seja 

requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos para extinção (art. 

924, II, do CPC). Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 26 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-43.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES (ADVOGADO(A))

ADAO JOSE PRATA (REQUERENTE)

CAROLINE GALDINO BARREIROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos, por tratar-se de valor incontroverso. Deverá a Sra. Gestora 

certificar-se se o postulante possui poderes na procuração outorgada, se 

for o caso, para levantamento de valores. Em caso positivo, antes da 

expedição do alvará, nos termos do art. 1º do Provimento nº 68/2018, da 

E. Corregedoria Nacional da Justiça, intime-se a parte contrária a fim de 

que, no prazo legal, se manifeste apresentando eventual impugnação ou 

recurso. Caso não haja manifestação, a Secretaria deverá aguardar o 

prazo de 2 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo para eventual 

impugnação ou recurso, para só então expedir o alvará de levantamento. 

Com o levantamento, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 10 dias, 

efetuar o pagamento do saldo remanescente, conforme pedido do ID 

15399250. Decorrido o prazo, sem manifestação, intime-se o exequente 

para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 05 de julho de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010643-05.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUEL DANIALLEN DO AMARAL GOMES (ADVOGADO(A))

NATALIA CARGNIN QUATRIN (ADVOGADO(A))

HELENA APARECIDA DE OLIVEIRA ARAUJO ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

PATRICIA BARROS CAPELEIRO (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Tendo em vista a manifestação expressa do ora reclamante, que é 

titular da conta vinculada do FGTS que foi depositado nos autos, não vejo 

impedimento para o acolhimento do pedido do ID 15420459. Expeça-se 

alvará de levantamento do valor indicado na referida petição, que deverá 

ser encaminhado à CEF para que promova o levantamento na conta 

indicada pela i. advogada. No que tange ao item "a" do mesmo 

requerimento, cite-se a Fazenda Pública para satisfazer a obrigação 

constante do título, podendo ela opor embargos em 30 (trinta) dias (art. 

535 e art. 910 do Código de Processo Civil de 2015). Certificado o não 

oferecimento de embargos, expeça-se ofício requisitório de pequeno valor 

à autoridade, na pessoa de quem o ente público foi citado, que deverá 

realizar o pagamento no prazo de 2 (dois) meses, contado da entrega da 

requisição, na forma do art. 535, § 3º, do CPC (CF, art. 100). Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Tangará da Serra/MT, 24 de 

setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012176-62.2016.8.11.0055
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Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN (REQUERENTE)

CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

VISTOS. INTIME-SE o reclamante para se manifestar sobre o comprovante 

de depósito do ID 15097203, no prazo de 5 dias. Caso seja solicitado o 

levantamento, DEFIRO o pedido. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o 

postulante possui poderes na procuração outorgada, se for o caso, para 

levantamento de valores. Em caso positivo, antes da expedição do alvará, 

nos termos do art. 1º do Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria 

Nacional da Justiça, intime-se a parte contrária a fim de que, no prazo 

legal, se manifeste apresentando eventual impugnação ou recurso. Caso 

não haja manifestação, a Secretaria deverá aguardar o prazo de 2 (dois) 

dias úteis após o esgotamento do prazo para eventual impugnação ou 

recurso, para só então expedir o alvará de levantamento. Com o 

levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem os 

autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). Caso não haja 

manifestação, AO ARQUIVO. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 25 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000418-74.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FERREIRA DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

VANDERLEI ARGENTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

SKY INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE EQUIPAMENTOS 

LTDA - ME (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Em caso positivo, antes da expedição do alvará, nos termos do art. 1º do 

Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria Nacional da Justiça, intime-se a 

parte contrária a fim de que, no prazo legal, se manifeste apresentando 

eventual impugnação ou recurso. Caso não haja manifestação, a 

Secretaria deverá aguardar o prazo de 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para eventual impugnação ou recurso, para só 

então expedir o alvará de levantamento. Com o levantamento, caso nada 

mais seja requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos para 

extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 21 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001349-77.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE RUTE RIETH (ADVOGADO(A))

VANUSA SANTANA (ADVOGADO(A))

LUZIA PIANNA DOS SANTOS (REQUERENTE)

PAULA PATRICIA PASQUALLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Em caso positivo, antes da expedição do alvará, nos termos do art. 1º do 

Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria Nacional da Justiça, intime-se a 

parte contrária a fim de que, no prazo legal, se manifeste apresentando 

eventual impugnação ou recurso. Caso não haja manifestação, a 

Secretaria deverá aguardar o prazo de 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para eventual impugnação ou recurso, para só 

então expedir o alvará de levantamento. Com o levantamento, caso nada 

mais seja requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos para 

extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 21 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001213-80.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO JORLANDO (EXEQUENTE)

VALDOMIRO JORLANDO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRENNER HUMBERTO COSTA FERNANDES (EXECUTADO)

BRUNA UMBERTA SOARES (EXECUTADO)

 

INTIMO a Parte Reclamante para se manifestar a respeito da certidão do 

Sr. Oficial de Justiça, requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010076-71.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULO DE JESUS (REQUERENTE)

HENRIQUE CRISTOVAO ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 8010076-71.2015.8.11.0055 Autor (a): José Paulo de Jesus Ré 

(u): Oi S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte ré informou nos autos o 

cumprimento integral do acordo entabulado entre as partes (cf. ID n. 

13858456). Motivo pela qual o ilustre magistrado determinou a intimação do 

autor para manifestação, sob pena de presunção da satisfação da 

obrigação em questão e consequente extinção (cf. ID n. 14019537). 

Embora devidamente intimado (cf. ID n. 15454499), o autor não apresentou 

manifestação nos autos. Assim, se presume a satisfação de sua 

pretensão. 5. Ex positis, diante da satisfação da obrigação pela parte 

autora, opino por julgar extinto o processo, COM JULGAMENTO DE 

MÉRITO, com fulcro no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 25 

de setembro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 25 de setembro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001797-16.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SANTOS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001797-16.2018.8.11.0055 Autor (a): Francisco Santos da 

Conceição Ré (u): Telefônica Brasil S/A PROJETO DE SENTENÇA 1. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em 

síntese, a parte autora requereu a desistência do feito (cf. ID n. 

15498815). O pleito é perfeitamente possível, registrando-se que à parte 

autora compete analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, 

dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados 

os requisitos da legislação instrumental. Ressalva-se que, na dicção do 

art. 485 §5º do CPC[1], a desistência pode ser realizada até a prolação da 

sentença, e, em conformidade com o Enunciado de nº. 90 do FONAJE[2], 

este ato independe de aquiescência da parte adversa, desde que não se 

trate de lide temerária ou haja indicio de litigância de má-fé. 3. Ante o 

exposto, opino por HOMOLOGAR a desistência da ação formulada pela 

parte autora, para que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por 

sentença, nos termos do art. 200, §2º, do CPC e, por consequência, 

JULGAR EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no 

art. 485, inc. VIII, do mesmo diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 

9.099/95. Sem custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 
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9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 25 de setembro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 25 de 

setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: [...] § 5o A desistência da ação pode 

ser apresentada até a sentença. [2] ENUNCIADO 90 – A desistência da 

ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001005-96.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA ANGELA SALDANHA DA SILVA (REQUERENTE)

LUCAS ANTONIO BATISTAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1001005-96.2017.8.11.0055 Autor (a): Verônica Angela 

Saldanha da Silva Ré (u): Telefônica Brasil S/A. PROJETO DE SENTENÇA 

1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A 

parte exequente levantou os valores depositados nos autos (cf. ID n. 

15038893). Assim, havendo comprovação da satisfação da obrigação, 

intimação da exequente e inexistindo requerimentos desta, necessário é a 

extinção do presente feito. 5. Ex positis, diante da satisfação da obrigação 

pela parte executada, opino por julgar extinto o processo, COM 

JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no art. 924, inc. II, do Código de 

Processo Civil. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 25 de setembro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 25 de 

setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000916-39.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID SOARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1000916-39.2018.8.11.0055 Autor (a): Deivid Soares dos Santos 

Ré (u): Vivo S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: 

Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito 

sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios 

da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Ab initio, afasto a 

preliminar suscitada porque considero ser despicienda a produção de 

prova pericial para o deslinde do caso em epígrafe, uma vez que as 

assinaturas a serem contrastadas são semelhantes. Neste sentido é o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça do E. do Mato Grosso, in verbis: [...] 

“A presunção de veracidade dos fatos alegados, pelo autor em razão da 

revelia do réu conseqüência da revelia do réu é relativa, podendo ceder a 

outra circunstâncias constantes dos autos, de acordo como livre 

convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, Rel. Min. Barros Monteiro). 

Inexiste cerceamento de defesa quando é desnecessária a perícia para 

análise de assinatura porque visivelmente idêntica à constante aos 

documentos juntados nos autos. Não se fala em erro no contrato quando é 

possível averiguar o consentimento da parte por meio de sua assinatura. 

Se não configurado o ato ilícito não há o dever de indenizar. (Ap 

55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015) 

(grifo nosso). Presentes os pressupostos de constituição e de validade do 

processo, bem como as condições da ação, superada a preliminar 

suscitada, inexistindo nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos que o autor foi negativado por ordem da ré por 

uma dívida no valor de R$ 93,94 (noventa e três reais e noventa e quatro 

centavos), como prova certidão de restrição anexa à petição inicial. 

Todavia, afirma peremptoriamente o autor que desconhece a dívida em 

questão por não ter nenhuma relação jurídica com a ré, razão pela qual a 

inclusão de seu nome no cadastro de devedores se mostrou indevida e, 

consequentemente, causou-lhe danos de ordem moral. Assim, havendo 

negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a existência do negócio 

jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, 

porque inviável a produção de prova negativa. Com efeito, a ré demonstra 

nos autos (cf. documentos anexos à contestação) a realização do 

negócio jurídico juntando cópia do contrato entabulado entre as parte 

devidamente assinado pelo autor. Neste contexto, entendo o método 

probatório suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência da 

citada relação jurídica. Reitero, neste ponto, a desnecessidade de 

produção de prova pericial para analisar a equivalência das assinaturas 

constantes nos documentos arrolados na inicial e na contestação pela 

parte ré, isto porque estas são semelhantes a olho nu. Assim, sem 

maiores digressões, comprova-se a existência de contrato entabulado, 

bem como, por lógico motivo, afasta-se a existência de fraude no presente 

caso. Nesse diapasão, reputo ser incontroverso e existente o negócio 

jurídico em questão, restando apurar se no presente caso a cobrança 

efetuada pela ré se mostra devida ou não. Logo, demonstrada está a 

origem do débito negativado, e, à míngua de prova do pagamento dos 

débitos pendentes constituído pela parte autora nesses autos, conclui-se 

que a ré agiu em exercício regular do direito, não cometendo qualquer 

ilícito. É oportuno salientar que a prova de quitação – enquanto prova 

constitutiva do direito – é ônus da parte autora, na forma do art. 373, I do 

CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de pagamento, legítima se 

mostra a cobrança por parte da ré. Neste sentido é o entendimento do E. 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in verbis: [...] Embora 

incidentes as regras do Código de Defesa do Consumidor sobre as 

relações entre usuários de telefonia e concessionárias de tais serviços 

públicos, não se aplica a inversão do ônus da prova em favor do 

consumidor quando sua pretensão encontra-se desprovida de qualquer 

início de prova a lhe dar algum suporte. Ausente dos autos provas da 

adimplência do autor quanto às faturas da linha de telefone contratada 

com a empresa requerida e, por consequência, do alegado dano 

experimentado, escorreita a sentença que julgou improcedente a ação de 

indenização por danos morais.- (Ap 161156/2014, DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, 

Publicado no DJE 26/05/2015) (grifo inexistente no original). Ademais, 

considerando existente a relação jurídica entre autor e ré, bem como 

demonstrado o inadimplemento pelo primeiro, necessário é a procedência 

do pedido contraposto, devendo o autor ser compelido ao pagamento das 

faturas pendentes. Por fim, ainda, analisando as provas trazidas pelo 

autor e as provas trazidas pela ré, resta caracterizada a litigância de má 

fé daquele, nos termos do artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo 

Civil, notadamente quando se observa a alteração da verdade dos fatos, 

sustentando-se demanda contra a ré, mesmo ausente qualquer direito 

supostamente afetado. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento 
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no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por JULGAR 

IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Bem como, opino por 

JULGAR PROCEDENTE o pedido contraposto entabulado pela ré para 

condenar a parte autora ao pagamento das faturas inadimplidas que 

perfazem a monta de R$ 93,94 (noventa e três reais e noventa quatro 

centavos), com correção monetária pelo INPC desde a data do respectivo 

vencimento e juros simples de 1% a.m. a partir da citação. Ademais, opino 

por reconhecer a litigância de má-fé da parte autora e, por conseguinte, 

condená-la ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento), custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da causa, com fulcro no art. 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 

9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[5], tal qual pleiteado pela ré. 

Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem custas ou honorários 

nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 25 de setembro de 2018. Raony 

Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 25 de setembro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência. 

[5] ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé poderá 

implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 

advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001689-84.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA (ADVOGADO(A))

KATIA TATIANE BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - 345.856.801-87 

(REPRESENTANTE)

 

Autos n. 1001689-84.2018.8.11.0055 Autor (a): Katia Tatiane Batista da 

Silva Ré (u): Telefônica Brasil S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Ab initio, afasto a preliminar suscitada porque 

considero ser despicienda a produção de prova pericial para o deslinde do 

caso em epígrafe, uma vez que as assinaturas a serem contrastadas são 

semelhantes. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do 

E. do Mato Grosso, in verbis: [...] “A presunção de veracidade dos fatos 

alegados, pelo autor em razão da revelia do réu conseqüência da revelia 

do réu é relativa, podendo ceder a outra circunstâncias constantes dos 

autos, de acordo como livre convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, Rel. 

Min. Barros Monteiro). Inexiste cerceamento de defesa quando é 

desnecessária a perícia para análise de assinatura porque visivelmente 

idêntica à constante aos documentos juntados nos autos. Não se fala em 

erro no contrato quando é possível averiguar o consentimento da parte 

por meio de sua assinatura. Se não configurado o ato ilícito não há o dever 

de indenizar. (Ap 55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 

23/02/2015) (grifo nosso). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, superada a 

preliminar suscitada, inexistindo nulidades a declarar, irregularidades a 

sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do 

mérito. Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação 

de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos que a parte autora foi negativada por ordem da 

ré por uma dívida total no valor de R$ 701,76 (setecentos e um reais e 

setenta e seis centavos), como prova certidão de restrição anexa à 

petição inicial. Todavia, afirma peremptoriamente a parte autora que 

desconhece a dívida em questão por não ter nenhuma relação jurídica com 

a ré, razão pela qual a inclusão de seu nome no cadastro de devedores 

se mostrou indevida e, consequentemente, causou-lhe danos de ordem 

moral. Assim, havendo negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a 

existência do negócio jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 

373, inc. II do CPC, porque inviável a produção de prova negativa. Com 

efeito, a ré demonstra nos autos (cf. documentos anexos à contestação) 

a realização do negócio jurídico juntando cópia do contrato entabulado 

entre as partes, bem como há juntada de cópia de documentos pessoais 

entregues na contratação, em papel timbrado da empresa, com assinatura 

semelhante aos juntados com a petição inicial. Neste contexto, entendo o 

método probatório suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência 

da citada relação jurídica. Reitero, neste ponto, a desnecessidade de 

produção de prova pericial para analisar a equivalência das assinaturas 

constantes nos documentos arrolados na inicial e na contestação pela 

parte ré, isto porque estas são semelhantes a olho nu. Assim, sem 

maiores digressões, comprova-se a existência de contrato entabulado, 

bem como, por lógico motivo, afasta-se a existência de fraude no presente 

caso. Nesse diapasão, reputo ser incontroverso e existente o negócio 

jurídico em questão, restando apurar se no presente caso a cobrança 

efetuada pela ré se mostra devida ou não. Logo, demonstrada está a 

origem do débito negativado, e, à míngua de prova do pagamento dos 

débitos pendentes constituído pela parte autora nesses autos, conclui-se 

que a ré agiu em exercício regular do direito, não cometendo qualquer 

ilícito. É oportuno salientar que a prova de quitação – enquanto prova 

constitutiva do direito – é ônus da parte autora, na forma do art. 373, I do 

CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de pagamento, legítima se 

mostra a cobrança por parte da ré. Neste sentido é o entendimento do E. 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in verbis: [...] Embora 

incidentes as regras do Código de Defesa do Consumidor sobre as 

relações entre usuários de telefonia e concessionárias de tais serviços 

públicos, não se aplica a inversão do ônus da prova em favor do 

consumidor quando sua pretensão encontra-se desprovida de qualquer 

início de prova a lhe dar algum suporte. Ausente dos autos provas da 

adimplência do autor quanto às faturas da linha de telefone contratada 

com a empresa requerida e, por consequência, do alegado dano 

experimentado, escorreita a sentença que julgou improcedente a ação de 

indenização por danos morais.- (Ap 161156/2014, DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, 

Publicado no DJE 26/05/2015) (grifo inexistente no original). Ademais, 

considerando existente a relação jurídica entre autora e ré, bem como 

demonstrado o inadimplemento pela primeira, necessário é a procedência 

do pedido contraposto, devendo a parte autora ser compelida ao 

pagamento das faturas pendentes. Por fim, ainda, analisando as provas 

trazidas pela autora e as provas trazidas pela ré, resta caracterizada a 

litigância de má fé daquela, nos termos do artigo 80, incisos II e III, do 

Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração da 

verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a ré, mesmo ausente 

qualquer direito supostamente afetado. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino 

por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Bem como, 
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opino por JULGAR PROCEDENTE o pedido contraposto entabulado pela ré 

para condenar a parte autora ao pagamento das faturas inadimplidas que 

perfazem a monta de R$ 701,76 (setecentos e um reais e setenta e seis 

centavos), com correção monetária pelo INPC desde a data do respectivo 

vencimento e juros simples de 1% a.m. a partir da citação. Ademais, opino 

por reconhecer a litigância de má-fé da parte autora e, por conseguinte, 

condená-la ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento), custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da causa, com fulcro no art. 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 

9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[5], tal qual pleiteado pela ré. 

Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem custas ou honorários 

nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 25 de setembro de 2018. Raony 

Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 25 de setembro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência. 

[5] ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé poderá 

implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 

advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001078-34.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO HENRIQUE AMERICO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001078-34.2018.8.11.0055 Autor (a): Leite & Artero Ltda. – ME 

Ré (u): Pedro Henrique Américo dos Santos PROJETO DE SENTENÇA 1. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. O 

exequente informou nos autos que a executada cumpriu a obrigação 

integralmente (cf. ID n. 15533966). Assim, havendo comprovação da 

satisfação da obrigação pretendida, necessária é a extinção do presente 

feito. 5. Ex positis, diante da satisfação da obrigação pela parte 

executada, opino por julgar extinto o processo, COM JULGAMENTO DE 

MÉRITO, com fulcro no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 26 

de setembro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 26 de setembro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000472-40.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO FAUSTINO RODRIGUES (REQUERENTE)

EDUARDO SCHNEIDER IBANEZ (REQUERENTE)

HUMBERTO SCHNEIDER IBANEZ (ADVOGADO(A))

DARLENE KATIA FOGLIATTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS DE MORAIS JUNQUEIRA (ADVOGADO(A))

MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011701-09.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NICELIA DIAS ALVES (REQUERENTE)

ELIAS HORACIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILDA EUSTAQUIO DUARTE DE MIRANDA (REQUERIDO)

ELIANE EUSTAQUIO DUARTE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

8011701-09.2016.811.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A parte executada manifesta que cumpriu 

integralmente com o acordo formalizado e homologado nos autos, 

requerendo a extinção e arquivamento dos autos (cf. ID 13867440). A 

exequente intimada a manifestar no prazo de 10 dias sobre o pedido da 

executada, sob pena de se presumir cumprida a obrigação e consequente 

extinção por satisfação, manteve-se inerte (cf. ID 15453837). Assim, 

considerando o cumprimento da obrigação por parte da executada 

entendo pela extinção e arquivamento do feito. 3. Dispositivo ANTE O 

EXPOSTO, diante da satisfação da obrigação pela parte executada, opino 

por julgar extinto o processo, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro 

no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 24 de setembro de 2018. 

KARLA PALOMA BUSATO Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante o 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 24 de setembro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000801-18.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA RODRIGUES CORDEIRO (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1000801-18.2018.8.11.0055 Autora: JOANA RODRIGUES 

CORDEIRO Ré: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por JOANA RODRIGUES CORDEIRO em face de VIVO S.A. 

Verifico que há, por parte da autora pedido de desistência da tutela 

jurisdicional pleiteada (cf. Id. n. 14939508). Todavia, deixo de acolhê-lo 

tendo em vista a dicção do enunciado de n. 90 do FONAJE, in verbis: 
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ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). (grifo nosso) Não há se falar em 

necessidade de pericia grafotécnica para o deslinde do caso em epígrafe, 

especialmente porque as assinaturas a serem contrastadas são bastante 

semelhantes. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do 

E. do Mato Grosso, in verbis: [...] “A presunção de veracidade dos fatos 

alegados, pelo autor em razão da revelia do réu conseqüência da revelia 

do réu é relativa, podendo ceder a outra circunstâncias constantes dos 

autos, de acordo como livre convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, Rel. 

Min. Barros Monteiro). Inexiste cerceamento de defesa quando é 

desnecessária a perícia para análise de assinatura porque visivelmente 

idêntica à constante aos documentos juntados nos autos. Não se fala em 

erro no contrato quando é possível averiguar o consentimento da parte 

por meio de sua assinatura. Se não configurado o ato ilícito não há o dever 

de indenizar. (Ap 55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 

23/02/2015) (grifo nosso). Ademais, o conjunto probatório justifica esta 

decisão de mérito. Neste ínterim, compulsando os autos, inclusive 

analisando a defesa apresentada pelo promovido e documentos ali 

acostados vislumbro no presente litígio a existência de litigância de má-fé 

por parte da autora, frente à notória alteração na realidade dos fatos, o 

que dá ensejo à sua condenação, nos termos dos arts. 79 e 80, II do 

Código de Processo Civil. Outrossim, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

superadas as preliminares suscitadas, nulidades a declarar, 

irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, 

passa-se à análise do mérito. Vejamos: No caso em epígrafe resta 

configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 

8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes ao 

microssistema consumerista. Depreende-se dos autos principais que a 

parte autora foi negativada por ordem da ré, por dívidas no valor de R$ 

753,00, na data de 13/03/2017, como prova certidão de restrição anexa 

aos autos. Todavia, afirma peremptoriamente a parte autora que 

desconhece a dívida em questão, por não ter contratado o serviço 

prestado pela ré, razão pela qual a inclusão de seu nome no cadastro de 

devedores se mostrou indevida e, consequentemente, sofreu danos de 

ordem moral. A ré, ao seu turno, afirma que a negativação foi devida, vez 

que a parte autora não promoveu os pagamentos decorrentes do serviço 

contratado. Assim, havendo negativa de contratação após o 

cancelamento, cabe à ré demonstrar a existência do negócio jurídico 

realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, porque 

inviável a produção de prova negativa. Com efeito, a ré demonstra nos 

autos (cf. documentos anexos aos autos) a realização do negócio jurídico, 

JUNTANDO AOS AUTOS CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO PELO 

PROMOVENTE, COM SEUS DOCUMENTOS PESSOAIS ANEXOS E 

RELATÓRIO DE CHAMADAS DA LINHA TELEFONICA QUESTIONADA QUE 

DEMONSTRAM A UTIIZAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO PELA 

RECLAMADA, sendo licita a cobrança efetuada por faturas não adimplidas 

pelo autor, bem como a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito. Ora, o promovido demonstra de forma eficiente a relação 

jurídica/contratual entre as partes, não havendo justificativa para que 

venha em juízo requerer a declaração de inexistência de débito sob o 

fundamento de que desconhece a relação jurídica travada com o réu. 

Sublinho, mais uma vez neste ponto, a desnecessidade de produção de 

prova pericial para analisar a equivalência das assinaturas constantes 

nos documentos arrolados na inicial e do contrato juntado pela parte ré, 

isto porque estas são semelhantes a olho nu. Assim, sem maiores 

digressões, comprova-se a existência de contrato entabulado, bem como, 

por lógico motivo, afasta-se a existência de fraude no presente caso. 

Nesse diapasão, reputo ser incontroverso e existente o negócio jurídico 

em questão, restando apurar se no presente caso a cobrança efetuada 

pela ré se mostra devida ou não. Logo, demonstrada está a origem do 

débito negativado, e, à míngua de prova do pagamento dos débitos 

pendentes constituído pela parte autora nesses autos, conclui-se que a ré 

agiu em exercício regular do direito, não cometendo qualquer ilícito. É 

oportuno salientar que a prova de quitação – enquanto prova constitutiva 

do direito – é ônus da parte autora, na forma do art. 373, I do CPC. E, por 

inexistir nos autos comprovante de pagamento, legitima se mostra a 

cobrança por parte da ré. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as 

regras do Código de Defesa do Consumidor sobre as relações entre 

usuários de telefonia e concessionárias de tais serviços públicos, não se 

aplica a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando sua 

pretensão encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar 

algum suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto 

às faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, reputo no presente caso 

não assistir razão à parte autora. Isto porque uma vez demostrada a 

relação jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual daí 

decorrente, o posterior cancelamento do serviço e, por consequência, a 

inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, se conclui que a ré 

atuou legitimamente, não praticando qualquer ilícito no presente caso. Por 

fim, ainda, analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas 

trazidas pela ré, resta caracterizada a litigância de má fé daquele, nos 

termos do artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração da verdade dos fatos, 

sustentando-se demanda contra a ré, mesmo ausente qualquer direito 

supostamente afetado. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, OPINO POR 

JULGAR IMPROCEDENTE o pedido com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, contido na inicial. Ademais, opino por 

reconhecer a litigância de má-fé da parte autora e, por conseguinte, 

condenar ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento), custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da causa, com fulcro nos artigos 81 do CPC c/c art. 55 da 

Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[5]. Sem custas nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 25 de setembro de 2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 25 de 

setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de 

má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, 

honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, 

caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001087-93.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE TANGARÁ 

DA SERRA VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS Autos n. 

1001087-93.2018.8.11.0055 Autor(a): LEITE & ARTERO LTDA - ME Ré: 

LEANDRO DA SILVA PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 
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outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Importante mencionar que o réu não se não se fez presente à audiência 

de conciliação realizada na data de 02 de agosto de 2018, às 16h15m (Id. 

n. 14526557), apesar de ter sido cientificado da existência da ação (cf. Id 

n. 14059685) e, consequentemente, da audiência de conciliação. Neste 

diapasão, conforme disposto no artigo 20 da Lei 9.099/95, “não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”. Posto 

isso, impõe-se a decretação de revelia em desfavor da parte ré LEANDRO 

DA SILVA. A revelia é ato processual que produz vários efeitos, entre 

eles a presunção de veracidade dos fatos afirmados pela parte autora, 

presumem-se verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do julgador. Ou seja, a revelia não implica 

em procedência automática do pedido inicial. Todavia, não tendo a ré 

contestado o feito, apresentado manifestação ou comparecido em 

audiência, e havendo verossimilhança das alegações do autor, reputo no 

presente caso verdadeiros os fatos narrados na inicial, na forma do art. 

344 do CPC. Pois bem. O autor afirma que é credor da ré em virtude de 

compras realizadas em sua loja e não adimplidas, cujo montante devido 

perfaz o valor atualizado de R$ 1.848,00. Tem-se que o valor original 

inadimplido pela promovente perfaz a monta de R$ 968,00. Com efeito, a 

presunção de veracidade decorrente da não apresentação de defesa por 

parte da ré, somada aos documentos constantes dos autos, implicam 

procedência do pedido, impondo-se a parte ré o pagamento dos danos 

materiais suportados pelo autor no montante de R$ 968,00. Por fim, 

entendo improcedente o pleito de indenização por danos materiais com 

lastro em contrato de honorários contratuais, uma vez que é vedada a 

fixação de honorários advocatícios nessa fase processual no âmbito dos 

Juizados Especiais (cf. art. 55 da Lei n. 9.099/95). Assim, se houvesse 

fixação de honorários na forma de condenação por danos materiais 

haveria transmudação indevida da natureza jurídica do instituto e 

consequentemente violação do citado dispositivo legal. Ademais, é 

importante mencionar que a contratação de advogados para propositura 

de ações no valor de alçada dos Juizados Especiais é uma faculdade, não 

podendo esse ônus ser direcionado ao réu sob o argumento de se tratar 

de um dano material correlato à tutela do bem pretendido. 3. DISPOSITIVO: 

Ante o exposto, com fundamento 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, opino por julgar PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para 

condenar o réu ao pagamento do valor de R$ 968,00 (novecentos e 

sessenta e oito reais), a titulo de danos materiais, acrescidos de juros de 

mora (simples), a base de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e 

correção monetária pelo INPC a incidir da data do inadimplemento de cada 

parcela. Por consequência, opino por julgar extinto o feito com julgamento 

de mérito. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 25 de setembro de 2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 25 de 

setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001418-75.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO (ADVOGADO(A))

ANACLESIO PEREIRA VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1001418-75.2018.8.11.0055 Autor: ANACLESIO PEREIRA VIEIRA 

Ré: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente 

é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que [i]não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DE INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL proposta por ANACLESIO PEREIRA VIEIRA em face de 

VIVO S.A. Presentes os pressupostos de constituição e de validade do 

processo, bem como as condições da ação, superadas as preliminares 

suscitadas, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões 

incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Vejamos: No 

caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos termos do 

art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas 

referentes ao microssistema consumerista. Depreende-se dos autos 

principais que a parte autora foi negativada por ordem da ré, por dívidas 

que perfazem o montante de R$ 140,85, referente ao contrato n° 

0250115935, como prova certidão de restrição anexa aos autos. O autor 

alega não ter contratado os serviços da requerida, desta forma 

desconhece em ter algum debito com a mesma, razão pela qual a 

cobrança e a restrição creditícia seriam totalmente indevidas. Requerendo, 

assim, indenização por danos morais. A ré, ao seu turno, afirma que a 

negativação foi devida, vez que a parte autora deixou de adimplir com o 

contrato firmado entre as partes, sendo que a parte autora chegou utilizar 

a linha e efetuar pagamento de faturas telefônicas, não havendo, portanto, 

se falar em fraude, mas sim de inadimplemento contratual. Assim, havendo 

negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a existência do negócio 

jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, 

porque inviável a produção de prova negativa. Com efeito, a ré 

demonstrou nos autos a realização do negócio jurídico entre as partes, 

juntando histórico de SERVIÇOS que demonstram a realização do negócio 

jurídico com a autora, além de telas sistêmicas, método probatório 

suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência da citada relação 

jurídica. Demonstra ainda que a parte Autora efetuou o pagamento das 
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faturas referentes ao período de junho a setembro de 2016, deixando de 

efetuar o pagamento das faturas referentes a outubro, novembro e 

dezembro de 2016, fato gerador do incontestável débito no valor de R$ 

140,85 (cento e quarenta reais e oitenta e cinco centavos) que alega 

desconhecer. Entendo que havendo comprovação de serviço prestado 

por parte da promovida, falacioso se mostra a alegação da autora de que 

não contraiu a dívida com a Reclamada, tão pouco firmou contrato que 

pudesse gerar o suposto débito, assim, estando demonstrada a origem do 

débito negativado, e, à míngua de prova do pagamento dos débitos 

pendentes constituído pela parte autora nesses autos, conclui-se que a ré 

agiu em exercício regular do direito, não cometendo qualquer ilícito. É 

oportuno salientar que a prova de quitação – enquanto prova constitutiva 

do direito – é ônus da parte autora, na forma do art. 373, I do CPC. E, por 

inexistir nos autos comprovante de pagamento em relação a diferença 

apontada, legitima se mostra a cobrança por parte da ré. Neste sentido é o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in 

verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de Defesa do 

Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, reputo no presente caso 

não assistir razão à parte autora. Isto porque uma vez demostrada a 

relação jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual daí 

decorrente, o posterior cancelamento do serviço e, por consequência, a 

inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, se conclui que a ré 

atuou legitimamente, não praticando qualquer ilícito no presente caso. Por 

fim, ainda, analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas 

trazidas pela ré, resta caracterizada a litigância de má fé daquele, nos 

termos do artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra a ré, mesmo ausente qualquer 

direito supostamente afetado. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, OPINO 

POR JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ademais, 

reconheço a litigância de má-fé da parte autora e, por conseguinte, 

condeno ao pagamento de multa de 2% (dois por cento), custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa que perfaz R$ 38.160,00 – valor requerido a título 

de danos morais, com fulcro nos artigos 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 

9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[1]. Sem custas nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 24 de setembro de 2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga [1] 

ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar 

em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa 

e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do 

Código de Processo Civil. [i] [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. Vistos etc. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante o 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 24 de setembro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-96.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ROSA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000078-96-07.2018.8.11.0055 O autor apresentou embargos de 

declaração com efeitos infringentes alegando haver vício na sentença 

proferida. Posteriormente, os autos vieram-me conclusos. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Para o cabimento dos embargos de declaração, é imprescindível 

a presença de uma das causas descritas no art. 1.022 do CPC. Somente 

nesses casos é cabível a modificação do julgado, tendo em vista o caráter 

integrativo da decisão que julga os embargos. Fora destes casos, a 

reforma do decisum somente poderá ocorrer por intermédio da via 

processual adequada. Analisando a r. decisão fustigada, não é possível 

se visualizar nenhum dos vícios ensejadores dos embargos de 

declaração, não encontrando, os pedidos, em nenhuma das hipóteses 

autorizadoras da utilização dos embargos de declaração. Não há 

obscuridade, contradição ou omissão na decisão proferida por este juízo, 

tampouco ocorreu erro material. Embora a parte autora se insurja contra 

os termos da sentença, não há dúvidas de que sua irresignação refere-se 

ao conteúdo desta, inexistindo qualquer vício na fundamentação ou no 

dispositivo da decisão. Portanto, em que pesem os termos dos embargos 

opostos pela parte autora, entendo que a r. sentença ao extinguir o feito 

sem julgamento do mérito analisou os fatos e documentos constantes nos 

autos. Afinal, não há qualquer DOCUMENTO QUE COMPROVE O 

ALEGADO PELO AUTOR PARA NÃO SE FAZER PRESENTE A AUDIENCIA 

DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA, apenas meras alegações. Embora não 

tenham sido acolhidas suas teses, há fundamento suficiente e detalhado 

no decisum, razão pela qual se demonstra que os embargos de 

declaração não são via própria para a citada discussão. Nesse sentido é 

a posição do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in verbis: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – 

INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU 

CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO 

CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.1. Inexistindo omissão, 

obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os 

embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da 

causa. 2. O magistrado não tem obrigação de refutar todos os argumentos 

dos litigantes incapazes de alterar a decisão, mas tão somente 

fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, 

IX, da CF/88 e art. 11 do CPC/15. (STJ, EDcl no MS 21.315/DF) 3. A análise 

de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível 

nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela 

Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo 

Superior Tribunal de Justiça. (ED 159678/2016, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/12/2016, 

Publicado no DJE 20/12/2016) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO - FATORES QUE LEVARAM A 

MAJORAÇÃO DO DANO MORAL - RECURSO DESPROVIDO - PRETENSÃO 

DE REJULGAMENTO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO 

DESPROVIDO Os embargos de declaração somente são cabíveis quando 

houver no julgado, obscuridade, contradição, omissão ou erro material 

(art. 1022 do NCPC). Os aclaratórios, em regra, não permitem rejulgamento 

da causa, de maneira que a atribuição de efeito modificativo somente é 

possível em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a ocorrência 

dos mencionados vícios no julgado, que não se encontram presentes na 

presente hipótese, porquanto o v. acórdão embargado foi claro ao declinar 

as razões que levaram a majoração do dano moral. (ED 157243/2016, 

DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

14/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

– OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - 

PREQUESTIONAMENTO IMPOSSÍVEL – EMBARGOS REJEITADOS. A 

alegação de contradição e omissão no v. acórdão é despropositada, mera 

irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela 

inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível 

nos embargos de declaração.“Os embargos de declaração não são palco 

para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua 

alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034828/9/2018 Página 305 de 849



modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do 

Código de Processo Civil’ (STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. 

Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 

119).” (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. 

Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 

2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742). (ED 150549/2016, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

13/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016) Por tudo, verifico ser 

inadequada a via dos embargos de declaração para alteração da decisão, 

uma vez que não se fazem presentes as hipóteses de seu cabimento. 

Ausentes as hipóteses que os sustentem, somente por meio de recurso 

poderia ser provido o inconformismo, por força do princípio descrito no art. 

494 do CPC. Ante o exposto, conheço, porém opino por JULGAR 

IMPROCEDENTES os embargos de declaração. Assim, permanece a 

decisão tal qual foi lançada. Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 25 de setembro de 2018. Karla Paloma 

Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 25 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000179-36.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ANA DIAS COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000179-36.2018.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que [i]não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Presentes os pressupostos de constituição e de 

validade do processo, bem como as condições da ação, superadas as 

preliminares suscitadas, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: No caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, 

nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam 

aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos principais que a parte autora foi negativada por 

ordem da ré, por dívidas que perfazem o montante de R$ 111,93, como 

prova certidão de restrição anexa aos autos. A autora alega não ter 

contratado os serviços da requerida, desta forma desconhece em ter 

algum débito com a mesma, razão pela qual a cobrança e a restrição 

creditícia seriam totalmente indevidas. Requerendo, assim, indenização por 

danos morais. A ré, ao seu turno, afirma que a negativação foi devida, vez 

que a parte autora deixou de adimplir com o contrato firmado entre as 

partes, não havendo, portanto, se falar em fraude, mas sim de 

inadimplemento contratual. Assim, havendo negativa de contratação, cabe 

à ré demonstrar a existência do negócio jurídico realizado entre as partes, 

nos termos do art. 373, inc. II do CPC, porque inviável a produção de prova 

negativa. Com efeito, a ré demonstrou nos autos a realização do negócio 

jurídico entre as partes, demonstrando que o Reclamante é titular da 

Linha(s): (66) 9-9665-9713 com data de Habilitação em 28.07.2015 e 

Cancelada em 29.05.2016. Demonstra ainda que a relação entre as partes 

transcorreu normalmente, tendo a Parte Autora inclusive, efetuado 

pagamento de faturas. Entendo que havendo comprovação de serviço 

prestado por parte da promovida, falacioso se mostra a alegação da 

autora de que não contraiu a dívida com a Reclamada, tão pouco firmou 

contrato que pudesse gerar o suposto débito, assim, estando 

demonstrada a origem do débito negativado, e, à míngua de prova do 

pagamento dos débitos pendentes constituído pela parte autora nesses 

autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular do direito, não 

cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova de quitação – 

enquanto prova constitutiva do direito – é ônus da parte autora, na forma 

do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de pagamento 

em relação a diferença apontada, legitima se mostra a cobrança por parte 

da ré. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de 

Defesa do Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, reputo no presente caso 

não assistir razão à parte autora. Isto porque uma vez demostrada a 

relação jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual daí 

decorrente, o posterior cancelamento do serviço e, por consequência, a 

inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, se conclui que a ré 

atuou legitimamente, não praticando qualquer ilícito no presente caso. Por 

fim, ainda, analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas 

trazidas pela ré, resta caracterizada a litigância de má fé daquele, nos 

termos do artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra a ré, mesmo ausente qualquer 

direito supostamente afetado. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, OPINO 

POR JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ademais, 

reconheço a litigância de má-fé da parte autora e, por conseguinte, 

condeno ao pagamento de multa de 2% (dois por cento), custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, com fulcro nos artigos 81 do CPC c/c art. 55 da 

Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[1]. Sem custas nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 25 de setembro de 2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga [1] 

ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar 

em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa 

e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do 

Código de Processo Civil. [i] [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. Vistos etc. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante o 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 25 de setembro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-85.2018.8.11.0055
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Parte(s) Polo Ativo:

PAULO BETONI (REQUERENTE)

LIDIANE FORCELINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROCHA & RIGOL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1000124-85.2018.8.11.0055 Promovente: PAULO BETONI Promovida: 

ROCHA & RIGOL LTDA - ME PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, não havendo 

preliminares e nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões 

incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. A parte 

reclamante requereu julgamento antecipado da lide, tendo vista a ausência 

da parte reclamada à audiência de tentativa de conciliação (cf. ID 

14285024), embora devidamente citada quanto aos atos do processo e 

intimada para comparecimento (cf. ID 13864788). De fato, conforme 

disposto no artigo 20 da Lei 9.099/95, “não comparecendo o demandado à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do Juiz”. Posto isso, impõe-se a 

decretação de revelia em desfavor da parte reclamada ROCHA & RIGOL 

LTDA - ME. A revelia é ato processual que produz vários efeitos, entre 

eles a presunção de veracidade dos fatos afirmados pela parte 

reclamante. Mas “se a postulação do autor não vier acompanhada do 

mínimo de prova que a lastreie, não se poderá dispensá-lo de provar o que 

alega pelo simples fato da revelia”[1]. Outrossim, presumem-se 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do julgador. Ou seja, a revelia não implica em 

procedência automática do pedido inicial. Afirma o reclamante ser credor 

da quantia de R$ 16.916,01 (dezesseis mil, novecentos e dezesseis reais 

e um centavo) em virtude da não quitação do pagamento de 04 (quatro) 

cheques emitidos pelo promovido. Da análise dos autos, verifica-se que a 

presente reclamação foi proposta no prazo de 2 anos após o decurso do 

prazo prescricional dos cheques, tendo por base o locupletamento sem 

causa e, por essa razão, sendo a ação intentada precedentemente ao 

término do prazo previsto no art. 61 da Lei nº 7.357/85, é dispensável a 

revelação da causa debendi, pois apesar desta ação se tratar de 

conhecimento, ainda é de fundamento cambial. Ademais, cediço que a 

posse de cheques que não foram honrados pelo emitente, exaurido o 

prazo de cobrança executiva das dívidas por eles representadas, é 

suficiente à propositura da ação de cobrança, presumindo-se em favor do 

autor a causa lícita das dívidas, o prejuízo sofrido pelo não pagamento e o 

enriquecimento do emitente. Com efeito, a presunção de veracidade 

decorrente da revelia, somada aos documentos constantes dos autos, 

implicam na procedência do pedido, pelo que é o reclamante credor da 

quantia de R$ 13.000,00 representado pelos seguintes títulos de crédito: 1. 

cheque n. 900141 – CEF, com vencimentos em 10/05/2017 – valor de R$ 

4.000,00; 2. Cheque n. 900126 – CEF, com vencimento em 25/05/2017 – 

valor de R$ 2,500,00; 3. Cheque n. 900142 – CEF, com vencimento em 

10/06/2017 – valor de R$ 4.000,00 e; 4. Cheque n. 900128 – CEF, com 

vencimento em 05/07/2017 – valor de R$ 2.500,00, impondo-se o 

pagamento por parte do devedor, sob pena de enriquecimento sem causa, 

o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 3. DISPOSITIVO: ANTE O 

EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, OPINO POR JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial, 

condenando-se a parte reclamada ROCHA & RIGOL LTDA – ME a pagar à 

parte reclamante PAULO BETONI o valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), 

devendo cada valor representado por sua respectiva cártula de crédito 

ser acrescido de juros de mora, a base de 1% (um por cento) ao mês a 

incidir a partir da primeira apresentação do cheque à instituição financeira, 

e correção monetária pelo INPC a incidir a partir da emissão do título. Sem 

custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 22 de setembro de 

2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante o 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 22 de setembro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] DIDIER JR. FREDIE. Curso de 

Direito Processual Civil. V. 1, 15ª ed., 2013, São Paulo: Juspodivm, p. 572.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000311-93.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

ANDRESA VIEIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000311-93.2018.8.11.0055 Autor: ANDRESA VIEIRA DE 

ARAUJO Ré: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que [i]não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Presentes os pressupostos de constituição e de validade do processo, 

bem como as condições da ação, e inexistindo preliminares a serem 

tratadas, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões 

incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Vejamos: A 

priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Para os consumidores 

é possível a “facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a 

inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a 

critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, 

segundo as regras ordinárias de experiências” (artigo 6°, VIII, Lei 

8.078/1990). Neste ínterim, reputo que as afirmações da parte autora são 

verossímeis, bem como se mostra o consumidor parte frágil e 

hipossuficiente nessa relação de consumo, não possuindo conhecimento 

específico sobre os serviços prestados pela ré e nem meios de constituir 

amplo acervo probatório. Dito isso, aplicando-se o artigo 6º, VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor, inverte-se o ônus da prova. A parte autora 

narra que havia contratado com a empresa ré os serviços de internet e 

telefonia, via contato em que a própria empresa lhe ofereceu. O plano 

seria de serviços de ligações e utilização dos serviços de internet com 

valor fixo de R$ 50,00 (cinquenta reais) por mês, conforme contrato em 

anexo a exordial. Todavia, afirma que com o passar dos meses a 

requerida passou a enviar faturas de consumo com o valor exorbitante, 

sendo muito acima do contratado, culminando com a negativação de seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito. Requer seja a empresa Ré 

condenada ao pagamento do valor de R$ 7.600,00 a título de indenização 

por danos morais e a declaração de existência do negócio jurídico 

existente entre as partes, em especial naquele montante que determinou a 
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inclusão do nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito. A empresa 

promovida apresenta defesa que não coaduna com os fatos alegados na 

inicial. Requerendo ao final a improcedência da ação. Diante da informação 

de cobrança acima e em discordância com o plano contratado, cabe à ré 

demonstrar a regularidade das cobranças nos termos do artigo 373, inciso 

II, do Código de Processo Civil, porque inviável a produção de prova 

negativa. A princípio é importante salientar que a contratação dos serviços 

de telefonia são incontroversos, apenas há discussão sobre os valores 

cobrados pelo serviço citado, bem como a respeito de supostas 

cobranças indevidas. No presente caso não há dúvidas de que, conforme 

cópias das faturas, o plano cobrado pela promovida esta acima do valor 

contratado pelo promovente. A reclamada em sua defesa nada diz acerca 

do contratado pela promovente. Razão pela qual se mostra congruente a 

alegação autoral. Explico. A promovente demonstra que adquiriu o plano 

VIVO CONTROLE e que deveria lhe ser cobrado R$ 50,00 mensais, mas 

que na verdade as faturas enviadas são demasiadamente superiores, 

culminado com a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao 

credito por um debito no valor de R$ 601,77. Assim, se mostra procedente 

a obrigação de fazer pleiteada pelo autor, para tanto, necessária a 

manutenção do plano contratado, pelo valor de R$ 50,00, devendo apenas 

a empresa ré se abster de enviar faturas com valores superiores ao 

contratado enquanto não ocorrer alterações gerais de plano ou, caso 

tenha ofertado o plano já fora dos valores atualmente cobrados que seja 

mantida a oferta até o vencimento do contrato da autora. Por fim, não há 

olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, 

o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. No entanto, no caso em comento 

entendo que o fato relatado extrapolou os limites do mero aborrecimento, 

razão pela qual dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda 

a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para: a) 

Determinar a manutenção do plano contratado pela autora (VIVO 

CONTROLE) pelo valor de R$ 50,00, devendo a empresa ré se abster de 

enviar faturas com valores superiores ao contratado enquanto não 

ocorrer alterações gerais de plano ou, caso tenha ofertado o plano já fora 

dos valores atualmente cobrados que seja mantida a oferta até o 

vencimento do contrato do autor. b) Condenar a ré ao pagamento do valor 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, sobre o qual 

incidirá juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso[1] (Súmula 54 do STJ) – data da primeira cobrança indevida, e 

correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do 

STJ), por se vislumbrar no caso concreto responsabilidade 

extracontratual. Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem custas 

ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão 

à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 24 de setembro de 2018. 

Karla Paloma Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 24 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito [1] No caso de manutenção indevida no cadastro de 

inadimplentes, o termo a quo em questão se dá a partir do sexto dia 

contado do pagamento realizado a destempo, conforme interpretação da 

Súmula n. 548 do Superior Tribunal de Justiça. [i] [1] Art. 2º O processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 

conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000893-93.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MELLO ROBERTO (ADVOGADO(A))

KELLY ANAYANA BORTOLUZZI (ADVOGADO(A))

JONAS JOSE LOPES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TEREZINHA DE SOUZA VIANA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1000893-93.2018.8.1.0055 Reclamante: JONAS JOSÉ LOPES DE OLIVEIRA 

Reclamado: Banco Santander (Brasil) S/A PROJETO DE SENTENÇA 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente é importante explanar que a presente ação 

tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada 

pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. 

art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema 

citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo 

Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do 

FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi 

elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado 

supervisor deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. 

Deste modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, é cabível o julgamento 

antecipado do feito. Ademais, presentes os pressupostos de constituição 

e de validade do processo, bem como as condições da ação, e não 

havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: Alega o autor que vendeu seu imóvel residencial, e os 

adquirentes celebraram contrato de financiamento bancário com o Banco 

Réu. Afirma o Autor, que por erros de grafia em seu nome, o contrato de 

financiamento bancário foi assinado em 3 (três) oportunidades. Contudo, 

desde o primeiro contrato, em virtude de um acordo verbal, entregou as 

chaves do imóvel às compradoras. Segue a narrativa, afirmando que 

durante esse período, pagou a parcela de seu financiamento com o Banco 

do Brasil no importe de R$ 2.570,58, do qual requer a condenação do 

Banco Réu em danos materiais e danos morais. Em sua defesa a 

promovida afirma inexistência de responsabilidade civil do banco 

Santander – teoria subjetiva – ausência de nexo de causalidade entre os 

danos e a conduta do réu, vez que a entrega das chaves pelo Autor às 

compradoras, foi mera liberalidade do Autor, não podendo o Banco Réu 

ser condenação pelas atitudes praticadas pelo Autor. Discorre ainda 

acerca da ausência de danos morais, requerendo ao final a improcedência 

da ação. Diante dos fatos e documentos anexos aos autos entendo que 

razão não assiste ao autor. Pelos documentos anexos a exordial verifico 

que o atraso aludido se tratou de formalidades normais para o tipo de 

negócio que se realizava. Ademais, no contrato de compra e venda 

firmado entre as partes existe cláusula que reza que o imóvel somente 
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seria entregue as compradoras após a QUITAÇÃO INTEGRAL DOS 

VALORES, ou seja, com a finalização e depósito do montante financiado. 

Sendo que, o autor por mera liberalidade resolveu antecipar a esta 

entrega, assumindo assim, os riscos de eventuais prejuízos na demora 

deste repasse. Ademais, em relação ao ressarcimento do valor pago a 

titulo de uma parcela junto ao Banco do Brasil, verifica-se nos autos que 

apesar do pagamento por parte do reclamante, como o valor foi 

devidamente liberado e as parcelas serviram para abater a dívida com o 

banco nos termos contratados, não houve prejuízos ao reclamante. No 

que concerne ao pedido de danos morais, por todo o já exposto, entendo 

ainda que a situação suportada, ainda que indesejada, não transcendeu a 

esfera do mero dissabor, motivo pelo qual não merece amparo a 

pretensão indenizatória. Nesse sentido: Ementa: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMO. TELEFONIA. COBRANÇAS INDEVIDAS. RECURSO DA 

AUTORA ADSTRITO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA O MERO DISSABOR E NÃO TEM O 

CONDÃO DE GERAR OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA 

REQUERENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007770324, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio 

Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 24/08/2018). Nesta feita, não 

havendo provas ou sequer indícios de que os fatos narrados tenham 

provocado para a autora dor ou angústia anormais ou, ainda, abalo 

psíquico ou ofensa a direitos da personalidade. Por tal razão é que 

eventual desgosto suportado deve ser entendido como mero dissabor da 

vida diária, o que não enseja reparação civil. 3. DISPOSITIVO ANTE O 

EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, OPINO POR JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS contidos na 

inicial e no pedido contraposto, e, por consequência de causa e efeito, 

julga-se extinto o feito com julgamento de mérito. Sem custas ou 

honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 24 de setembro de 2018. 

Karla Paloma Busato Juíza Leiga Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 24 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 

buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] 

ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001516-94.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE HACK (REQUERENTE)

IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISMAR SANCHES LOPES (ADVOGADO(A))

UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1001516-94.2017.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A parte executada manifesta que cumpriu 

integralmente com sua obrigação efetuando o depósito do valor devido (cf. 

ID 14064802). A exequente concordou com o valor depositado e requereu 

o levantamento do valor via alvará (cf. ID 1422006). Sendo expedido o 

alvará judicial (cf. ID 14064802). Assim, considerando o cumprimento da 

obrigação por parte da executada entendo pela extinção e arquivamento 

do feito. 3. Dispositivo ANTE O EXPOSTO, diante da satisfação da 

obrigação pela parte executada, opino por julgar extinto o processo, COM 

JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no art. 924, inc. II, do Código de 

Processo Civil. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 25 de setembro de 2018. KARLA PALOMA BUSATO Juíza Leiga 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante o Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 25 de 

setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002169-62.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER OLIVEIRA MAGALHAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

 

VISTOS. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. No caso, dúvida não há que a pretensão do reclamante se trata 

de reprodução de ação ajuizada, qual seja, processo n. 

1002153-11.2018.811.0055, que trata da mesma causa de pedir, 

consistente na obrigação dos reclamados em fornecer procedimento 

cirúrgico de Uretrotomia Interna. Com efeito, ressai dos autos a identidade 

dos elementos da ação, quais sejam, partes, pedido e causa de pedir, 

restando configurada de forma patente a figura da litispendência. A teor 

do que dispõe o art. 337, § 1º Código de Processo Civil, verifica-se a 

litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente 

ajuizada, bem como uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas 

partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Por outro lado, 

estabelece o art. 485, V, que ocorre a extinção do processo, sem 

resolução do mérito, quando o juiz acolher a alegação da perempção, 

litispendência ou da coisa julgada. dispõe ainda o § 3º do mencionado 

dispositivo legal que o juiz conhecerá de ofício, em qualquer tempo e grau 

de jurisdição, enquanto não proferida a sentença de mérito, da matéria 

constante dos incisos IV, V e VI e IX. Assim, uma vez demonstrado de 

forma evidente a ocorrência da litispendência, outro caminho não há a não 

ser reconhecê-la de ofício, com a consequente extinção do feito sem 

resolução do mérito. Ante o exposto, reconheço a presença do 

pressuposto processual negativo da litispendência e, por consequência, 

julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 485 , V, do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações necessárias. P.R.I.C Tangará da 

Serra-MT, 24 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000644-45.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS JANUARIO DA SILVA (REQUERENTE)

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000644-45.2018.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que [i]não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 
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Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Presentes os pressupostos de constituição e de 

validade do processo, bem como as condições da ação, superadas as 

preliminares suscitadas, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: No caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, 

nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam 

aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos principais que a parte autora foi negativada por 

ordem da ré, por dívidas que perfazem o montante de R$ 1.340,40, como 

prova certidão de restrição anexa aos autos. O autor alega não ter 

contratado os serviços da requerida, desta forma desconhece em ter 

algum débito com a mesma, razão pela qual a cobrança e a restrição 

creditícia seriam totalmente indevidas. Requerendo, assim, indenização por 

danos morais. A ré, ao seu turno, afirma que a negativação foi devida, vez 

que a parte autora deixou de adimplir com o contrato firmado entre as 

partes, não havendo, portanto, se falar em fraude, mas sim de 

inadimplemento contratual. Assim, havendo negativa de contratação, cabe 

à ré demonstrar a existência do negócio jurídico realizado entre as partes, 

nos termos do art. 373, inc. II do CPC, porque inviável a produção de prova 

negativa. Com efeito, a ré demonstrou nos autos a realização do negócio 

jurídico entre as partes, demonstrando que o Reclamante não cumpriu com 

as suas obrigações perante o termo de confissão de dívida apresentada 

nos autos, assinado pelo autor. Aduz que a autora é titular do contrato nº 

0266256158, referente à linha (65) 9658-4131, habilitado em 10/12/2015 e 

cancelado em 02/06/2016. Entendo que havendo comprovação de serviço 

prestado por parte da promovida, falacioso se mostra a alegação da 

autora de que não contraiu a dívida com a Reclamada, tão pouco firmou 

contrato que pudesse gerar o suposto débito, assim, estando 

demonstrada a origem do débito negativado, e, à míngua de prova do 

pagamento dos débitos pendentes constituído pela parte autora nesses 

autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular do direito, não 

cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova de quitação – 

enquanto prova constitutiva do direito – é ônus da parte autora, na forma 

do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de pagamento 

em relação a diferença apontada, legitima se mostra a cobrança por parte 

da ré. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de 

Defesa do Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, reputo no presente caso 

não assistir razão à parte autora. Isto porque uma vez demostrada a 

relação jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual daí 

decorrente, o posterior cancelamento do serviço e, por consequência, a 

inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, se conclui que a ré 

atuou legitimamente, não praticando qualquer ilícito no presente caso. Por 

fim, ainda, analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas 

trazidas pela ré, resta caracterizada a litigância de má fé daquele, nos 

termos do artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra a ré, mesmo ausente qualquer 

direito supostamente afetado. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, OPINO 

POR JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ademais, 

reconheço a litigância de má-fé da parte autora e, por conseguinte, 

condeno ao pagamento de multa de 2% (dois por cento), custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, com fulcro nos artigos 81 do CPC c/c art. 55 da 

Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[1]. Sem custas nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 26 de setembro de 2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga [1] 

ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar 

em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa 

e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do 

Código de Processo Civil. [i] [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. Vistos etc. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante o 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 26 de setembro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000951-96.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA (ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS DE FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1000951-96.2018.8.11.0055 Autor: LUIS CARLOS DE FREITAS 

Ré: TELEFÔNICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que [i]não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por LUIS 

CARLOS DE FREITAS em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Presentes os 

pressupostos de constituição e de validade do processo, bem como as 

condições da ação, superadas as preliminares suscitadas, nulidades a 

declarar, irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem 

resolvidas, passa-se à análise do mérito. Vejamos: No caso em epígrafe 

resta configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da 

Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes ao 

microssistema consumerista. Depreende-se dos autos principais que a 

parte autora foi negativada por ordem da ré, por dívidas que perfazem o 

montante de R$ 68,85, referente ao contrato n° 0204840717, como prova 

certidão de restrição anexa aos autos. O autor alega não ter contratado 

os serviços da requerida, desta forma desconhece em ter algum debito 

com a mesma, razão pela qual a cobrança e a restrição creditícia seriam 

totalmente indevidas. Requerendo, assim, indenização por danos morais. 

A ré, ao seu turno, afirma que a negativação foi devida, vez que a parte 

autora deixou de adimplir com o contrato firmado entre as partes, sendo 

que a parte autora chegou utilizar a linha e efetuar pagamento de faturas 

telefônicas, não havendo, portanto, se falar em fraude, mas sim de 

inadimplemento contratual. Assim, havendo negativa de contratação, cabe 

à ré demonstrar a existência do negócio jurídico realizado entre as partes, 

nos termos do art. 373, inc. II do CPC, porque inviável a produção de prova 

negativa. Com efeito, a ré demonstrou nos autos a realização do negócio 

jurídico entre as partes, juntando histórico de SERVIÇOS que demonstram 
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a realização do negócio jurídico com a autora, além de telas sistêmicas, 

método probatório suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência 

da citada relação jurídica. Entendo que havendo comprovação de serviço 

prestado por parte da promovida, falacioso se mostra a alegação da 

autora de que não contraiu a dívida com a Reclamada, tão pouco firmou 

contrato que pudesse gerar o suposto débito, assim, estando 

demonstrada a origem do débito negativado, e, à míngua de prova do 

pagamento dos débitos pendentes constituído pela parte autora nesses 

autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular do direito, não 

cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova de quitação – 

enquanto prova constitutiva do direito – é ônus da parte autora, na forma 

do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de pagamento 

em relação a diferença apontada, legitima se mostra a cobrança por parte 

da ré. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de 

Defesa do Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, reputo no presente caso 

não assistir razão à parte autora. Isto porque uma vez demostrada a 

relação jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual daí 

decorrente, o posterior cancelamento do serviço e, por consequência, a 

inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, se conclui que a ré 

atuou legitimamente, não praticando qualquer ilícito no presente caso. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, OPINO POR JULGAR IMPROCEDENTES os 

pedidos contidos na inicial com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 26 

de setembro de 2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga [i] [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante o Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 26 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000997-85.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

VICTOR HUGO MARTINS DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1000997-85.2018.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que [i]não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Presentes os pressupostos de constituição e de 

validade do processo, bem como as condições da ação, superadas as 

preliminares suscitadas, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: Ab initio, afasto a preliminar de INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL suscitada pela ré em contestação, considerando ser 

despicienda a produção de prova pericial para o deslinde do caso em 

epígrafe, especialmente porque as assinaturas a serem contrastadas são 

bastante semelhantes. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de 

Justiça do E. do Mato Grosso, in verbis: [...] “A presunção de veracidade 

dos fatos alegados, pelo autor em razão da revelia do réu conseqüência 

da revelia do réu é relativa, podendo ceder a outra circunstâncias 

constantes dos autos, de acordo como livre convencimento do juiz.” 

(RESP 2846/RS, Rel. Min. Barros Monteiro). Inexiste cerceamento de 

defesa quando é desnecessária a perícia para análise de assinatura 

porque visivelmente idêntica à constante aos documentos juntados nos 

autos. Não se fala em erro no contrato quando é possível averiguar o 

consentimento da parte por meio de sua assinatura. Se não configurado o 

ato ilícito não há o dever de indenizar. (Ap 55125/2014, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

18/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015) (grifo nosso). De igual modo 

afasto a preliminar de ausência de interesse de agir suscitada pela ré por 

entender ser legitimo o direito de ação do autor no presente caso, porque 

não é necessário requerimento administrativo como pressuposto objetivo 

do citado direito, salvo exceções definidas na Constituição da República e 

entendimentos jurisprudenciais pontuais. Afirmar o contrário é obstar o 

acesso à Justiça de forma desarrazoada, o que violaria a Constituição da 

República (cf. art. 5º, inc. XXXV), ainda, não há se falar em inépcia da 

inicial. No caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Depreende-se dos 

autos principais que a parte autora foi negativada por ordem da ré, por 

dívidas que perfazem o montante de R$ 525,14, como prova certidão de 

restrição anexa aos autos. O autor alega não ter contratado os serviços 

da requerida, desta forma desconhece em ter algum débito com a mesma, 

razão pela qual a cobrança e a restrição creditícia seriam totalmente 

indevidas. Requerendo, assim, indenização por danos morais. A ré, ao 

seu turno, afirma que a negativação foi devida, vez que a parte autora 

deixou de adimplir com o contrato firmado entre as partes, não havendo, 

portanto, se falar em fraude, mas sim de inadimplemento contratual. Assim, 

havendo negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a existência do 

negócio jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do 

CPC, porque inviável a produção de prova negativa. Com efeito, a ré 

demonstrou nos autos a realização do negócio jurídico entre as partes, 

demonstrando que o Reclamante não cumpriu com as suas obrigações 

perante o termo de confissão de dívida apresentada nos autos, assinado 

pelo autor. Entendo que havendo comprovação de serviço prestado por 

parte da promovida, falacioso se mostra a alegação da autora de que não 

contraiu a dívida com a Reclamada, tão pouco firmou contrato que 

pudesse gerar o suposto débito, assim, estando demonstrada a origem do 

débito negativado, e, à míngua de prova do pagamento dos débitos 

pendentes constituído pela parte autora nesses autos, conclui-se que a ré 

agiu em exercício regular do direito, não cometendo qualquer ilícito. É 

oportuno salientar que a prova de quitação – enquanto prova constitutiva 

do direito – é ônus da parte autora, na forma do art. 373, I do CPC. E, por 

inexistir nos autos comprovante de pagamento em relação a diferença 

apontada, legitima se mostra a cobrança por parte da ré. Neste sentido é o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in 

verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de Defesa do 

Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 
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suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, reputo no presente caso 

não assistir razão à parte autora. Isto porque uma vez demostrada a 

relação jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual daí 

decorrente, o posterior cancelamento do serviço e, por consequência, a 

inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, se conclui que a ré 

atuou legitimamente, não praticando qualquer ilícito no presente caso. Por 

fim, ainda, analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas 

trazidas pela ré, resta caracterizada a litigância de má fé daquele, nos 

termos do artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra a ré, mesmo ausente qualquer 

direito supostamente afetado. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, OPINO 

POR JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ademais, 

reconheço a litigância de má-fé da parte autora e, por conseguinte, 

condeno ao pagamento de multa de 2% (dois por cento), custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, com fulcro nos artigos 81 do CPC c/c art. 55 da 

Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[1]. Sem custas nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 26 de setembro de 2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga [1] 

ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar 

em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa 

e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do 

Código de Processo Civil. [i] [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. Vistos etc. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante o 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 26 de setembro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001033-30.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA BARBOSA CERA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011816-30.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DELFINO GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA- SECRETARIA DE SAÚDE 

(REQUERIDO)

CARULINE FERNANDO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO (ADVOGADO(A))

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

BRENO BARRETO MOREIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

 

INTIMO os Reclamados da Prestação de Contas. Prazo para manifestação: 

10 dias,

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001813-67.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDAIR JOSE MARTINS (REQUERENTE)

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001502-76.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA (ADVOGADO(A))

EDESON DE ALMEIDA MENDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000241-76.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

MARIA DAS DORES OLIVEIRA SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Caso nada seja requerido no prazo legal, remetam-se os autos 

ao arquivo procedendo-se às baixas e anotações de estilo. Sem prejuízo, 

intime-se a parte reclamada para, se for o caso, pagamento das custas 

processuais no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 27 de 

Setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000460-89.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

GILBERTO SOUZA DO CARMO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Caso nada seja requerido no prazo legal, remetam-se os autos 

ao arquivo procedendo-se às baixas e anotações de estilo. Sem prejuízo, 

intime-se a parte reclamada para, se for o caso, pagamento das custas 

processuais no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 27 de 

Setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001449-95.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VELINA CAMARGOS DA SILVA (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 27 de Setembro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 61440 Nr: 3002-83.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311, EDSON MACHADO BARRETO - OAB:12420, ROGERIO DE 

CAMPOS - OAB:8967-B

 Vistos.

 Os presentes autos vêm se arrastando há longos onze anos sem que a 

parte logre êxito no recebimento integral do seu crédito.

Às fls. 197/197vº o credor informa que a executada ANGELINA 

RODRIGUES GOMES possui um crédito nos autos do Processo nº 

8010383-92.2016.811.0086 (PJe), em trâmite na Vara Especializada dos 

Juizados Especiais de Nova Mutum/MT, motivo pelo qual requer seja 

efetuada a penhora para a garantia de seus direitos.

O pedido encontra guarida no art. 855 e seguintes do CPC.

 Assim, eis que comprovado nos autos a existência de crédito em favor do 

devedor, DEFIRO o pedido do exequente devendo ser expedida a 

competente Carta Precatória para a Vara Espcializada dos Juizados 

Especiais de Nova Mutum/MT para a efetiva PENHORA NOS ROSTO DOS 

AUTOS do Processo nº 80103-32.2016.811.0086 (PJE), nos termos do art. 

860 do Código de Processo Civil.

Uma vez efetivada com sucesso a penhora, intime-se o executado, nos 

termos do art. 854, § 2º, do CPC de 2015 e designe-se data para audiência 

de conciliação (art. 53 e §§, da Lei nº 9.099/95).

Caso também a diligência de penhora de bens seja infrutífera, intime-se a 

exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do processo sem resolução do mérito.

Sem prejuízo da determinação supra, INTIME-SE o exequente para, no 

prazo de 5 dias, apresentar demonstrativo atualizado do valor executado, 

a fim de efetivar o cumprimento da medida ora determinada.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário, COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 30263 Nr: 3152-40.2002.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS SAUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR EBERHART, JEC.BALSAS/MA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITELVINO HOFFMAN - 

OAB:3441/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a informação do novo endereço do executado (fl. 261), 

expeça-se carta precatória para penhora do bem indicado a penhora as 

fls. 139/140 ou outros bens passíves de penhora em nome do executado.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 49316 Nr: 3155-24.2004.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRENE BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 O disposto no art. 921, III, do CPC não se aplica às execuções de títulos 

extrajudiciais processadas nos juizados especiais, uma vez que não 

sendo encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo 

será extinto (art. 53, §4, da Lei 9.099/95).

Assim sendo, INDEFIRO o pedido de fl. 226..

Intime-se a exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender 

de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito.

Cumpra-se.

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Portaria

Ordem de Serviço n. 4/2018/DF, 20 de agosto de 2018.

Disciplina Registro de Ponto dos Oficiais de Justiça e a distribuição de 

mandados na Comarca de Lucas do Rio Verde

 O Exmo. Dr. CÁSSIO LUÍS FURIM, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Lucas do Rio Verde Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 Considerando o requerimento dos Oficiais de Justiça desta Comarca 

protocolado e distribuído sob n. 154856 requerendo a carga dos 

mandados e registrar o ponto duas vezes na semana;

Considerando a decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça 

no cia n. 0133611-76.2017.8.11.0000 que prorrogou a decisão do CIA n. 

0074255-87.2016.8.11.000 por 6 (seis) meses em todas as Comarcas do 

Poder Judiciário;

Considerando a decisão proferida nos autos n. 154856;

Considerando que a Distribuição de mandados pelo Sistema PJE- Processo 

Judicial Eletrônico não permite a visualização do conteúdo pelo Servidor da 

Central de Mandados;

Considerando a previsão de prazos para o cumprimento de mandados 

pelos Oficiais de Justiças nos termos do art. 655, III, da CNGC;

Considerando a quantidade de Oficiais de Justiça que laboram nesta 

Comarca;

Considerando o déficit de servidores na Comarca de Lucas do Rio Verde 

e que, na Central de Mandados há apenas uma servidora para atender 

todos os Oficiais de Justiça.

RESOLVE:

Art. 1º - ESTABELECER que os Oficiais de Justiça da Comarca de Lucas 

do Rio Verde farão carga dos mandados na segunda e quinta-feira das 

13:00 às 17:00 horas, exceto medidas urgentes e em caráter de plantão, 

em caso de feriados ou ponto facultativo carga será realizada no primeiro 

dia útil subsequente.

§2º- A Central de Mandados da Comarca de Lucas do Rio Verde fará 

distribuição dos mandados com um dia útil de antecedência da carga dos 

mandados, em caso de feriados ou ponto facultativo a carga será 

realizada no primeiro dia útil subsequente.

§2º- As diligências para pagamento dos Oficiais de Justiça deverão ser 

processadas somente na segunda e quinta-feira, ficando vedado o 

processamento fora desses dias estipulados, salvo quando destinados ao 

regime de plantão.

Art. 2º- ESTABELECER que as Secretarias das Varas comuniquem a 

Central de Mandados quando enviar mandado do PJE em caráter de 

medidas urgentes, para a imediata distribuição.

Art. 3º- ESTABELECER que os Oficiais de Justiça deverão registrar o 

ponto na segunda e quinta-feira das 13 às 17 horas e diariamente quando 
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estiver escalado para o plantão, ficando terminantemente proibido o 

registro após as 17 horas.

§1º- O Servidor responsável pela Central de Mandados deverá 

disponibilizar o livro ponto manual aos Oficiais de Justiça nos dias e 

horários estabelecidos. Após as 17 hs deverá proceder a conferência e 

na ausência do registro do ponto lançar falta, férias, compensatórias ou 

atestado médico.

§2º- A Central de Mandados deverá entregar o livro ponto no primeiro dia 

útil subsequente ao fechamento do mês para a Central de Administração, 

que fará a conferência e em caso de faltas comunicar ao DPP, lançar no 

sistema SGP as licenças médicas, comunicar ao Serviço Social e DPP- 

Departamento Pessoal de Pagamento.

Art. 4º - ESTABELECER que a Central de Administração providencie à 

escala de plantão para que dois Oficiais de Justiça fique de plantão 

(Oficial de Justiça Plantonista I e II), sendo que o ultimo ficará de 

sobreaviso e somente será convocado em caso de urgência, desde que o 

Oficial I, esteja em cumprimento de diligência fora do perímetro urbano ou 

em caso da Central de Mandados não conseguir contato com o mesmo.

§1º - No caso da Central de Mandados não obter êxito em entrar em 

contato com o Oficial de Justiça Plantonista I ou II deverá certificar e 

informar a Diretoria do Foro para providências.

Art. 5º - Esta Ordem de Serviço terá validade enquanto perdurar a decisão 

CIA n. 0074255-87.2016.8.11.000 do Presidente do Tribunal de Justiça.

Publique-se. Remeta-se cópia à Corregedoria Geral da Justiça, Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, ao Ministério Público, Defensoria 

Pública e a 21ª Subseção da OAB/MT e todas as varas desta Comarca. 

Publique-se, mediante fixação de cópia no mural.

Cássio Luís Furim

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Informação

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO Nº: 198806

Numeração Única: -

Unidade de origem: Lucas do Rio Verde

Tipo de ação: Pré-Processual

Requerente: NILVO DE MARCO

 Advogado(s): FABRICIO SCHABAT - OAB 25220-O

MARCO ANTONIO MENDES - OAB 11.341-A

Requerido: ANTONIO BELONI TRICHES FILHO

ZENI TEREZINHA BRANCO TRICHES

Advogado(s): -

Srs Advogados:

Solicito que Vossa(s) Senhoria(s), juntamente com as partes sob o seu 

patrocínio, compareça(m) no CEJUSC Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Lucas do Rio Verde para participar(em) da sessão de 

conciliação/mediação agendada para o dia, horário e local informados abaixo:

Data: 19/10/2018 às 15:00

Endereço: Av. Mato Grosso, 1912-S - Bairro Jardim das Palmeiras - CEP.: 

78455-000

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO Nº: 198763

Numeração Única: -

Unidade de origem: Lucas do Rio Verde

Tipo de ação: Pré-Processual

Requerente: PARANA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Advogado(s): HEBER PEREIRA BASTOS - OAB 13698

Requerido: ELIANETE DIAS OLIVEIRA LOPES -ME

Advogado(s): -

Srs Advogados:

Solicito que Vossa(s) Senhoria(s), juntamente com as partes sob o seu 

patrocínio, compareça(m) no CEJUSC Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Lucas do Rio Verde para participar(em) da sessão de 

conciliação/mediação agendada para o dia, horário e local informados abaixo:

Data: 19/10/2018 às 09:30

Endereço: Av. Mato Grosso, 1912-S - Bairro Jardim das Palmeiras - CEP.: 

78455-000

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000562-78.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH (ADVOGADO(A))

GERSON SILVA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimação das partes para se manifestarem sobre laudo pericial juntado 

aos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003397-39.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KRISTIANE MAMEDE LUCENA PEREIRA (ADVOGADO(A))

NEDER MARIANO PEREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA GRASEL - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Intimação do(a) advogado(a) da parte autora para providenciar 

o recolhimento da diligência do oficial de justiça (ID 14136710), anexando a 

guia e o comprovante de pagamento nos autos, bem como se manifestar 

sobre a certidão de citação negativa.

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1003809-33.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

RICARDO ROBERTO DALMAGRO (ADVOGADO(A))

ANA FLAVIA DA SILVA (REQUERENTE)

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

WILLIAM DOS SANTOS PUHL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003809-33.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: ANA FLAVIA DA SILVA Vistos. 1. Defiro os benefícios da 

justiça gratuita ao autor, na forma do artigo 98 e seguintes do CPC. 2. 

Oficie-se ao INSS requisitando informações, no prazo de dez (10) dias, 

acerca de dependentes da falecida habilitados perante a Previdência 

Social (art. 1º, Lei nº 6.858/80), bem como e, se o caso, informações 

acerca de eventual resíduo de benefício previdenciário deixado pela “de 

cujus”. O ofício deverá ser instruído com dados essenciais da “de cujus” 

(RG, CPF, data de nascimento, nome da mãe, pai etc). 3. Oficie-se, ainda, 

à agência bancária indicada na inicial solicitando informações, no prazo de 

dez (10) dias, sobre o saldo bancário/ resíduo de benefício 

previdenciário/FGTS/PIS-PASEP existente na conta da “de cujus”. 4. Em se 

tratando de saldos de contas bancárias, saldos de cadernetas de 

poupança e saldos de contas de Fundos de Investimento, intime-se os 

interessados para firmarem, por meio de declaração, a inexistência, na 

sucessão, de outros bens sujeitos a inventário. A declaração deverá 

seguir os parâmetros do modelo anexo ao Decreto 85.845/81. A validade 

da declaração independerá de formulário especial, sendo lícita, inclusive, a 

declaração manuscrita pelos interessados. 5. No caso de o requerimento 

abranger valores devidos pelo empregador ao empregado, montantes das 

contas individuais do FGTS e do Fundo de Participação PIS-PASEP, bem 

como resíduo de benefício previdenciário, desnecessário o cumprimento 

do item “4” supra. 6. Após, se o caso, ao Ministério Público. Prazo: dez 

(10) dias. 7. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1003821-47.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO DA SILVA ASSIS SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROYAL SUPERMERCADOS LTDA - ME (RÉU)

LUZIA CHAVES FONTES SUPERMERCADO - ME (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003821-47.2018.8.11.0045. 
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AUTOR(A): EDINALDO DA SILVA ASSIS SOUZA RÉU: LUZIA CHAVES 

FONTES SUPERMERCADO - ME, ROYAL SUPERMERCADOS LTDA - ME 

Vistos etc. I. Defiro pedido de justiça gratuita nos moldes do art. 98 e 

seguintes do CPC. II. Recebo a petição inicial e defiro o prazo de cinco (05) 

dias para o depósito da quantia especificada (CPC, art. 542, I) caso o 

mesmo ainda não tenha sido realizado. III. Após, cite-se o requerido para 

levantar o depósito ou oferecer resposta no prazo de quinze (15) dias, 

observando-se o disposto no art. 544 do CPC, que enumera as defesas 

cabíveis na contestação. IV. A alegação de que o depósito não é integral 

só será admissível se o réu indicar o montante que entende devido (CPC, 

art. 544, IV). Alegada a insuficiência do depósito e indicado o montante 

que se entende devido, ao autor é lícita a complementação no prazo de 10 

(dez) dias, contado da intimação (CPC, art. 545). Por outro lado, poderá o 

réu levantar, desde logo, a quantia ou a coisa depositada, com a 

consequente liberação parcial do autor, prosseguindo o processo quanto 

à parcela controvertida (CPC, art. 545, § 1º). V. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003830-09.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELCI BRESSAN GRANVILLE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETRO AMAZONIA CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003830-09.2018.8.11.0045. 

AUTOR(A): ELCI BRESSAN GRANVILLE RÉU: ELETRO AMAZONIA 

CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA Vistos etc. I. Recebo a petição inicial, 

pois atende aos requisitos do art. 319, do CPC. II. Defiro o benefício da 

justiça gratuita nos moldes do art. 98 e seguintes do CPC. III. Citem-se os 

requeridos para, querendo, apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 335, do CPC). IV. Citem-se os confinantes pessoalmente, e por 

edital, com prazo de 30 (trinta) dias, os interessados ausentes incertos e 

desconhecidos (arts. 246, IV c/c 257 e 259, I e III, ambos do CPC). V. 

Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(334 e 344, ambos do CPC). VI. Dê ciência a União, Estado e ao Município 

para que manifestem eventual interesse na causa, encaminhando a cada 

ente cópia da inicial e dos documentos que a instruíram. VII. Notifique-se o 

Ministério Público para que intervenha em todos os atos do processo, se 

julgar necessário. VIII. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003669-96.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMEU DALBOSCO (EXECUTADO)

R. DALBOSCO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

CLODOMIR DAL BOSCO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003669-96.2018.8.11.0045. 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: R. DALBOSCO 

MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME, ROMEU DALBOSCO, CLODOMIR DAL 

BOSCO Vistos etc. I. Cite-se a parte executada para que efetue o 

pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, 

art. 829, caput), ou indique bens passíveis de penhora, cientificando-a 

também de que poderá opor embargos (CPC, arts. 914 e 915), 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC. II. 

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da 

dívida, os quais serão reduzidos pela metade, no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias (CPC, art. 827, § 1º). III. Do mandado 

de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem 

cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação da parte 

executada (CPC, art. 829, § 1º). IV. Não sendo encontrada a parte 

executada, o oficial de justiça deverá arrestar tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, promovendo-se, na sequência, o 

procedimento inserto no § 1º do art. 830 do CPC. V. Caso a parte 

executada possua cadastro na forma do art. 246, § 1º, e art. 1.051, do 

CPC, a citação deverá ser feita de maneira preferencialmente eletrônica. 

VI. Indefiro o pedido de INFOJUD, tendo em vista que não houve tentativa 

de citação no endereço já mencionado na inicial. VII. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003746-08.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA (AUTOR(A))

JULIO CHRISTIAN LAURE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Municipio de Lucas do Rio Verde (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003746-08.2018.8.11.0045. 

AUTOR(A): SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA RÉU: MUNICIPIO 

DE LUCAS DO RIO VERDE Vistos etc. I. Proceda-se com a citação do 

requerido quanto aos termos da petição inicial. Consigne-se no mandado 

que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC art. 341 c.c 344) e que o 

prazo para oferecer contestação é de quinze (15) dias, cujo termo inicial 

encontra-se delineado no artigo 335 do CPC, entretanto, por se tratar de 

advocacia pública, deve-se atentar-se ao dispositivo no art. 183, CPC. II. 

Intime-se o Ministério Público, conforme Art. 178, do CPC. III. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003533-02.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO (ADVOGADO(A))

ALESANDRO PIVETTA (REQUERENTE)

OTAVIANO OLAVO PIVETTA (REQUERENTE)

ADRIANO XAVIER PIVETTA (REQUERENTE)

OP PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003533-02.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: ADRIANO XAVIER PIVETTA, ALESANDRO PIVETTA, 

OTAVIANO OLAVO PIVETTA, OP PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS 

LTDA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I. Na esteira 

do disposto no art. 321, em c/c o art. 319, inc. II, intime-se a parte autora 

para emendar a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de 

juntar as matrículas nº 32.505 e 25.494 dos imóveis oferecidos como 

caução, devidamente atualizadas. II. Após, venham conclusos. III. 

Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003673-36.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDENIR PEDROLLO LOPES - ME (EXECUTADO)

VALDENIR PEDROLLO LOPES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003673-36.2018.8.11.0045. 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: VALDENIR 

PEDROLLO LOPES - ME, VALDENIR PEDROLLO LOPES Vistos etc. I. 

Cite-se a parte executada para que efetue o pagamento da dívida, no 

prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, art. 829, caput), ou 
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indique bens passíveis de penhora, cientificando-a também de que poderá 

opor embargos (CPC, arts. 914 e 915), independentemente de penhora, 

depósito ou caução, no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o 

caso, na forma do art. 231 do CPC. II. Fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) do valor da dívida, os quais serão reduzidos pela 

metade, no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias (CPC, 

art. 827, § 1º). III. Do mandado de citação constarão, também, a ordem de 

penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação da parte executada (CPC, art. 829, § 1º). IV. Não 

sendo encontrada a parte executada, o oficial de justiça deverá arrestar 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução, promovendo-se, 

na sequência, o procedimento inserto no § 1º do art. 830 do CPC. V. Caso 

a parte executada possua cadastro na forma do art. 246, § 1º, e art. 

1.051, do CPC, a citação deverá ser feita de maneira preferencialmente 

eletrônica. VI. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cássio Luís Furim 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000954-81.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

ROSELI PORTES DA ROSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1000954-81.2018.8.11.0045. 

AUTOR(A): ROSELI PORTES DA ROSA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. I. Posto a veracidade quanto aos fatos do 

prazo ter sido aberto de forma imprópria, ficando o presente feito 

disponível no sistema de forma incompatível com o prazo estabelecido em 

lei para os entes federados (o prazo em dobro para todas suas 

manifestações processuais conforme art. 182 do CPC), tenho que a 

medida correta a ser tomada, a fim de evitar injustos prejuízos as partes, é 

de reabrir o prazo de intimação da Fazenda Pública quanto ao despacho 

proferido inicialmente. II. Intime-se a parte requerida quanto ao despacho 

de fl. id. 12201215 para que, no prazo legal, apresentem contestação, 

consignando-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora. III. Após, intime-se a parte autora para que, querendo, apresente 

impugnação, no prazo legal. IV.Em seguida, retorne-me os autos 

conclusos. V. Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002737-45.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

JOSE INACIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002737-45.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: JOSE INACIO DOS SANTOS REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. I. Tendo em vista o vasto 

lapso temporal em que se delonga a presente ação, revogo a nomeação 

de fl. id. 9407171 e nomeio para atuar como expert deste Juízo, com a 

urgência que o caso requer, o Dr. Guido Vaca Cespedes, CRM/MT 5084, o 

qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC), devendo 

apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início dos 

trabalhos. II. Intime-se o perito acima nomeado para que apresente data e 

local para início dos trabalhos. III. Intime-se o perito anterior acerca da 

revogação, para que o mesmo não proceda com a perícia porventura 

agendada, certificando o ocorrido nos autos. IV. No mais, cumpra-se 

escrupulosamente o despacho inicial. V. Após retorne-me imediatamente 

conclusos. VI. Cumpra-se. Às providências. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001281-60.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGISSON JOSE DE CASTRO (ADVOGADO(A))

CRISTIANO OLIVEIRA MATOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001281-60.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

CRISTIANO OLIVEIRA MATOS Vistos etc. I. Consoante petição de fl. id. 

14392430 determino a transferência do valor depositado em juízo na 

respectiva conta informada na petição. II. Após, intimem-se as partes para 

que no prazo de 15 dias manifestem-se quanto ao prosseguimento do 

feito. III. Nada mais sendo requerido, nos moldes da sentença, arquive-se. 

IV. Cumpra-se. Às providências. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000547-12.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIVALDO SANTANA DA SILVA (AUTOR(A))

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1000547-12.2017.8.11.0045. 

AUTOR(A): JOCIVALDO SANTANA DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc. I. Cumpra-se, a Secretaria 

Judicial, imediatamente, com a decisão proferida à fl. id. 12921309, 

devendo oficiar ao APS/ADJ da decisão, conforme informado na petição 

de fl. id. 12967940, sob pena de aplicação de multa diária. II. Após, 

intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem-se quanto ao laudo pericial juntado aos autos. III. Em seguida, 

remeta-se o feito conclusos para sentença. IV. Intime-se. Cumpra-se. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001026-05.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OLGA DA PAIXAO DE LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS PAIXAO DE LIMA (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001026-05.2017.8.11.0045. 

AUTOR(A): OLGA DA PAIXAO DE LIMA RÉU: MARCOS PAIXAO DE LIMA 

Vistos etc. I. Com a urgência que o caso requer, providencie a secretaria 

com a intimação do requerido quanto a sentença proferida nos autos e em 

seguida, não tendo sido apresentada recurso, expeça-se ofício ao INSS, 

com cópia da sentença proferida nos autos, determinando a cessação do 

desconto da prestação no benefício previdenciário da parte autora. II. 

Após, abra-se vista a parte autora, nada mais sendo requerido, com as 

baixas e anotações de estilos, nos moldes da sentença, arquive-se. III. 

Cumpra-se. Às providências. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001761-38.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA WILLIAM DA COSTA DUARTE (ADVOGADO(A))

MARIA ILMA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEBER PEREIRA BASTOS (ADVOGADO(A))

PEDRO SIMAO (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001761-38.2017.8.11.0045. AUTOR: 

MARIA ILMA SILVA RÉU: PEDRO SIMAO Vistos etc. I. Verifico que na 

contestação apresentada à fl. id. 9843342 houve denunciação a lide. 

Posto isto, defiro o pedido de denunciação à lide formulado pelo requerido. 

II. Proceda-se à citação da litisdenunciada VALDECIR GEHM, 

cientificando-a que: a) se aceitar e contestar o pedido no prazo de 15 

(quinze) dias, o processo prosseguirá entre o autor, de um lado, e de 

outro, como litisconsortes, o denunciante e a denunciada; b) se a 

denunciada for revel, o denunciante pode deixar de prosseguir com sua 

defesa, eventualmente oferecida, e abster-se de recorrer, restringindo 

sua atuação à ação regressiva; c) se a denunciada confessar os fatos 

alegados pelo autor na ação principal, o denunciante poderá prosseguir 

com sua defesa ou, aderindo a tal reconhecimento, pedir apenas a 

procedência da ação de regresso; III. Após, em havendo contestação, 

intimem-se a parte autora e a litisdenunciante para, querendo, 

manifestarem em 15 (quinze) dias. IV. No mesmo prazo intime-se ainda a 

parte autora para impugnar a contestação apresentada à fl. id. 9843342. 

V. Em seguida, venham os autos conclusos. VI. Intime-se. Cumpra-se. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000629-43.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Noeli Ivani Alberti (ADVOGADO(A))

RANNIER FELIPE CAMILO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANI BORGO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1000629-43.2017.8.11.0045. 

EXEQUENTE: FIAGRIL EXECUTADO: GIOVANI BORGO Vistos etc. I. Indefiro 

o pedido de citação por edital, visto se tratar de medida extrema, somente 

sendo possível na hipótese em que se esgotarem todos os meios. II. No 

entanto, com vistas a dar efetividade à celeridade processual, determino a 

busca do endereço do executado, junto aos sistemas disponíveis. III. Em 

sendo apresentado endereços diversos daqueles constantes nos autos, 

empreenda a Secretaria Judicial o necessário para a citação dos referidos 

requeridos. IV. Do contrário, intime-se a parte requerente para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. V. Cumpra-se. Às 

providências. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000048-91.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JUCILENE GOMES FERREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALUCIMAR JACINTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1000048-91.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: MARIA JUCILENE GOMES FERREIRA DO NASCIMENTO 

REQUERIDO: ALUCIMAR JACINTO Vistos etc. I. Certifique-se quanto ao 

trânsito em julgado. II. Altere-se o registro dos autos para constar que 

doravante se tratará de “cumprimento de sentença”. III. Tendo sido 

apresentado o demonstrativo discriminado do crédito e atendidas as 

determinações constantes no art. 524 do CPC, intime-se a parte executada 

para pagar o débito, em conformidade com os termos disposto nos §§ 2º a 

4º do art. 513 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 219 do 

CPC), acrescido das custas da execução (art. 523 do CPC). IV. Não 

havendo pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa de 10% 

(dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento), 

devendo ser expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (art. 523, §§ 1º e 3º, do CPC). V. 

Tendo sido efetuado pagamento parcial do débito, a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º, do CPC). VI. Transcorrido o 

prazo para pagamento voluntário sem que este ocorra, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação (art. 525, caput, do CPC). VII. Por fim, certificado o trânsito em 

julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 523 (pagamento 

voluntário), a parte exequente poderá requerer à serventia a expedição de 

certidão para fins de protesto (art. 517 do CPC), que servirá também aos 

fins previstos no art. 782, § 3º, do CPC (a requerimento da parte, o juiz 

pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de 

inadimplentes). VIII. Manifeste-se a parte autora quanto ao petitório de fls. 

243/245 no prazo de 15 (quinze) dias, devendo a mesma indicar os dados 

bancários para expedição de alvará. IX. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 94832 Nr: 1733-92.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a Parte Autora, para recolhimento de 3 (três) diligência do oficial 

de justiça, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 119232 Nr: 102-45.2016.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAMA BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Fernandes, Luciano da Cas, 

COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HACKMANN 

RODRIGUES - OAB:18660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte EXEQUENTE para recolher, no prazo legal, a(s) guia(s), 

da certidão de inteiro teor e de diligência do oficial de Justiça, conforme na 

Decisão de fls. 188.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 7577 Nr: 782-21.2002.811.0045

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELPÍDIO DAROIT, IVONE BEDIN DAROIT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR PESSINE, MARÍLIA CARMARGO 

QUINTLIANO PESSINE, FREDERICO CAMARGO QUINTILIANO PESSINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3.990/MT, JOÃO ANTENOR DE MELO LEITE - OAB:5.123-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABEL SGUAREZI - OAB:8347

 CÓDIGO 7577.

Vistos etc.

I. Defiro como requer à f. 823.

II. Expeça-se o necessário.

III. Intimem-se. Cumpra-se.

IV. Nada mais sendo requerido, após as cautelas e baixas de estilo, 

arquive-se definitivamente.

V. Às providências.

 Lucas do Rio Verde-MT, 26 de Setembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003783-35.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIKA PATRICIA SILVA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1003783-35.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. REQUERIDO: ERIKA PATRICIA SILVA 

COSTA Vistos etc. I. Recebo a inicial e os documentos que a instrui. II. 

Defiro liminarmente a busca e apreensão, visto a demonstração 

documental da mora, pois o requerido foi notificado extrajudicialmente a 

respeito dos débitos vencidos e não pagos (artigo 2º do Decreto-lei nº 

911/69). III. Determino a realização de restrição judicial do veículo objeto da 

inicial via sistema RENAJUD, nos termos do artigo 3º, 9º, do Decreto-Lei 

911/69, a qual deverá ser retirada após a efetivação da apreensão. IV. 

Expeça-se mandado de busca, apreensão e depósito, na forma requerida. 

V. Feita a apreensão e o depósito, cite-se a parte requerida para, em 

quinze (15) dias, contestar, ou, pagar em cinco (5) dias a integralidade da 

dívida exigida, requerendo a purgação total da mora (artigo 3º, do 

Decreto-lei n.º 911/69), as custas iniciais e honorários advocatícios, os 

quais arbitro em 10% do valor atribuído a causa. VI. Cinco dias após 

executada a liminar sem que tenha havido a purgação da mora 

(certifique-se), consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (requerente), devendo 

ser expedido ofício ao DETRAN autorizando a transferência do veículo 

para o requerente ou a quem ele indicar, com baixa de quaisquer 

restrições existentes, inclusive de multas de trânsito, IPVA e outras taxas 

cuja obrigação é da parte requerida. VII. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003835-31.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

LUCILENE LISBOA BORGES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1003835-31.2018.8.11.0045. AUTOR(A): 

LUCILENE LISBOA BORGES RÉU: INSS Vistos etc., Trata-se Ação 

Previdenciária com pedido de restabelecimento de auxílio-doença e/ou 

aposentadoria por invalidez c.c tutela antecipada. Decido. Inicialmente, 

defiro o processamento gratuito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem o caso, tenho que o pedido de concessão 

de tutela de urgência, nesse momento, encontra guarida. Conforme se 

extrai da dicção do artigo 300 do novel Código de Processo Civil, para o 

deferimento da denominada tutela de urgência, imprescindível se mostra a 

demonstração de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Pois bem. No que tange ao auxílio-doença, 

dispõe o art. 59 da Lei 8.213/91: Art. 59. O auxílio-doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para 

a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Por sua vez, 

estabelece o art. 25: Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do 

Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de 

carência: I – auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 

contribuições mensais; (…) Percebe-se assim, a necessidade de 

preenchimento do requisito (i) da incapacidade para o trabalho e (ii) do 

período de carência necessário. Quanto ao período de carência, verifico 

que a parte autora encontrou-se em gozo do benefício de auxílio-doença 

até a data de 29/03/2018, suprindo, portanto, o período de carência e a 

qualidade de segurada nos termos do artigo 15, inciso I, da Lei 8.213/91 

(fumus bonis iuris – probabilidade do direito): “Art. 15. Mantém a qualidade 

de segurado, independentemente de contribuições: I - sem limite de prazo, 

quem está em gozo de benefício;” Por outro lado, quanto à incapacidade 

para o trabalho, tenho que, no caso, encontra-se presente a plausibilidade 

do direito substancial invocado a revelar que a parte autora encontra-se 

acometida de patologias que possam vir a impedir, nesse momento, de 

exercer o labor para o qual se encontrava habituado e apto. Isso porque, 

malgrado a decisão do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, segundo 

a qual restou demonstrada a inexistência de incapacidade laborativa, há 

atestados médicos recentes, comprovando, em princípio, que ainda 

persistem os mesmos problemas de saúde e incapacidade. Logo, entendo 

presente o periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo), uma vez que o cerceamento do recebimento do benefício 

impedirá que a parte autora possa se alimentar e até mesmo adquirir 

medicamentos. Ante o exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para 

o fim de determinar ao INSS que restabeleça o auxílio doença à parte 

autora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). a) O nome da segurada: Lucilene Lisboa Borges; b) O 

benefício concedido: Auxílio-doença; c) CPF: 011.851.892-54; d) A renda 

mensal atual: Não consta; e) Data do início do pagamento: 30 (trinta) dias 

da data da intimação da decisão, vez que deferida neste ato à 

antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se e notifique-se o Instituto 

requerido quanto ao conteúdo da presente. Antes, porém, de determinar a 

citação do Instituto requerido, seguindo posicionamento doutrinário recente 

DEFIRO a realização antecipada de perícia médica. Com efeito, para a 

realização da perícia médica, nomeio para atuar como expert deste Juízo o 

Dr. Guido Vaca Cespedes, CRM/MT 5084, devendo apresentar o laudo no 

prazo de 30 (trinta) dias a contar do início dos trabalhos. Caso o Perito 

aceite a designação, arbitro os honorários periciais em R$ 200,00, nos 

termos da Tabela V da Resolução n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de 

outubro de 2014, do Conselho da Justiça Federal. Os quesitos da parte 

autora já se encontram aos autos. Por outro lado, em relação aos quesitos 

do INSS, junto cópia de quesitação apresentada ordinariamente pelo 

Instituto requerido nas demandas previdenciárias. Vale ressaltar que, a 

Medida Provisória nº 767, de 2017 foi convertida em Lei n.º 13.457/ 2017, 

que altera a Lei nº 8.213/91, a qual dispõe sobre os Planos de Benefícios 

da Previdência Social, assim com base no art. 60 § 8º da Lei 13.457/17 é 

imprescindível que, nos laudos periciais produzidos nos processos, os 

peritos judiciais informem a data estimada em que o periciando estará 

suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de alta do segurado 

para que assim o magistrado possa fixar o prazo estimado para a duração 

do benefício. Com o laudo nos autos, cite-se o Instituto requerido para que 

responda a presente ação, se quiser, no prazo de 30 (TRINTA) dias, 

conforme inteligência do art. 183 do Código de Processo Civil. Consigne-se 

no mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela requerente. Intimem-se as 

partes sobre o resultado da perícia, podendo os assistentes técnicos 

eventualmente indicados pelas partes oferecerem seus pareceres, no 

prazo de dez dias, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 477, 

§1º do Código de Processo Civil. Após, intime-se a requerente para no 

prazo legal apresentar impugnação, caso queira. Em seguida, 

imediatamente conclusos para deliberação. Por fim, embora a Lei 

processual de regência preveja realização de audiência de conciliação 

inicial, temos que o instituto requerido já informou, por ofício, que não 

comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003899-41.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO RAMOS SANTANA (AUTOR(A))

GUIDO ICARO FRITSCH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1003899-41.2018.8.11.0045. AUTOR(A): 

FABIO RAMOS SANTANA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc., Trata-se Ação Previdenciária com pedido de 

restabelecimento de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez c.c 

tutela antecipada. Decido. Inicialmente, defiro o processamento gratuito. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem o caso, tenho 

que o pedido de concessão de tutela de urgência, nesse momento, 

encontra guarida. Conforme se extrai da dicção do artigo 300 do novel 

Código de Processo Civil, para o deferimento da denominada tutela de 

urgência, imprescindível se mostra a demonstração de probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Pois 

bem. No que tange ao auxílio-doença, dispõe o art. 59 da Lei 8.213/91: Art. 

59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, 

quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar 

incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais 

de 15 dias consecutivos. Por sua vez, estabelece o art. 25: Art. 25. A 
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concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência 

Social depende dos seguintes períodos de carência: I – auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez: 12 contribuições mensais; (…) Percebe-se 

assim, a necessidade de preenchimento do requisito (i) da incapacidade 

para o trabalho e (ii) do período de carência necessário. Quanto ao 

período de carência, verifico que a parte autora encontrou-se em gozo do 

benefício de auxílio-doença até a data de 16/01/2018, suprindo, portanto, o 

período de carência e a qualidade de segurada nos termos do artigo 15, 

inciso I, da Lei 8.213/91 (fumus bonis iuris – probabilidade do direito): “Art. 

15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de 

contribuições: I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício;” 

Por outro lado, quanto à incapacidade para o trabalho, tenho que, no caso, 

encontra-se presente a plausibilidade do direito substancial invocado a 

revelar que a parte autora encontra-se acometida de patologias que 

possam vir a impedir, nesse momento, de exercer o labor para o qual se 

encontrava habituado e apto. Isso porque, malgrado a decisão do INSS – 

Instituto Nacional do Seguro Social, segundo a qual restou demonstrada a 

inexistência de incapacidade laborativa, há atestados médicos recentes, 

comprovando, em princípio, que ainda persistem os mesmos problemas de 

saúde e incapacidade. Logo, entendo presente o periculum in mora (perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo), uma vez que o 

cerceamento do recebimento do benefício impedirá que a parte autora 

possa se alimentar e até mesmo adquirir medicamentos. Ante o exposto, 

CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de determinar ao INSS que 

restabeleça o auxílio doença à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, 

sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). a) O nome do 

segurado: Fabio Ramos Santana; b) O benefício concedido: 

Auxílio-doença; c) CPF: 065.061.749-51; d) A renda mensal atual: Não 

consta; e) Data do início do pagamento: 30 (trinta) dias da data da 

intimação da decisão, vez que deferida neste ato à antecipação dos 

efeitos da tutela. Intime-se e notifique-se o Instituto requerido quanto ao 

conteúdo da presente. Antes, porém, de determinar a citação do Instituto 

requerido, seguindo posicionamento doutrinário recente DEFIRO a 

realização antecipada de perícia médica. Com efeito, para a realização da 

perícia médica, nomeio para atuar como expert deste Juízo o Dr. Guido 

Vaca Cespedes, CRM/MT 5084, devendo apresentar o laudo no prazo de 

30 (trinta) dias a contar do início dos trabalhos. Caso o Perito aceite a 

designação, arbitro os honorários periciais em R$ 200,00, nos termos da 

Tabela V da Resolução n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, 

do Conselho da Justiça Federal. Os quesitos da parte autora já se 

encontram aos autos. Por outro lado, em relação aos quesitos do INSS, 

junto cópia de quesitação apresentada ordinariamente pelo Instituto 

requerido nas demandas previdenciárias. Vale ressaltar que, a Medida 

Provisória nº 767, de 2017 foi convertida em Lei n.º 13.457/ 2017, que 

altera a Lei nº 8.213/91, a qual dispõe sobre os Planos de Benefícios da 

Previdência Social, assim com base no art. 60 § 8º da Lei 13.457/17 é 

imprescindível que, nos laudos periciais produzidos nos processos, os 

peritos judiciais informem a data estimada em que o periciando estará 

suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de alta do segurado 

para que assim o magistrado possa fixar o prazo estimado para a duração 

do benefício. Com o laudo nos autos, cite-se o Instituto requerido para que 

responda a presente ação, se quiser, no prazo de 30 (TRINTA) dias, 

conforme inteligência do art. 183 do Código de Processo Civil. Consigne-se 

no mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela requerente. Intimem-se as 

partes sobre o resultado da perícia, podendo os assistentes técnicos 

eventualmente indicados pelas partes oferecerem seus pareceres, no 

prazo de dez dias, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 477, 

§1º do Código de Processo Civil. Após, intime-se a requerente para no 

prazo legal apresentar impugnação, caso queira. Em seguida, 

imediatamente conclusos para deliberação. Por fim, embora a Lei 

processual de regência preveja realização de audiência de conciliação 

inicial, temos que o instituto requerido já informou, por ofício, que não 

comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003852-67.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO (ADVOGADO(A))

R. M. P. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1003852-67.2018.8.11.0045. AUTOR(A): 

RHAYSSA MATOS PIGNATA RÉU: INSS Vistos etc. 1. Trata-se de ação de 

previdenciária c/c Antecipação de Tutela proposta Rhayssa Matos Pignata 

representada por sua genitora Inês Pignata, em face do Instituto Nacional 

de Seguro Social – INSS, almejando benefício previdenciário que intitula ter 

direito. 2. Da análise dos autos, infere-se que, em casos como o presente, 

é concorrente a competência do Juízo Federal com jurisdição sobre o 

domicílio do autor e do Juízo Federal da capital do Estado-membro, 

devendo prevalecer à opção exercida pelo segurado, a teor do 

preconizado na Súmula nº. 689 da Suprema Corte: “O segurado pode 

ajuizar ação contra a instituição previdenciária perante o Juízo Federal do 

seu domicílio ou nas varas federais da capital do estado-membro”. Nas 

hipóteses em que a comarca não é sede de vara do juízo federal, dispõe a 

Constituição Federal em seu artigo 109, § 3º, que: “Serão processadas e 

julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio dos segurados ou 

beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência 

social e segurado”. Conclui-se, assim, que o segurado não tem a 

faculdade de aforar feito contra a Autarquia Previdenciária Federal em 

Juízo Estadual diverso daquele de seu domicílio, tendo em vista que a 

finalidade da norma inserta no art. 109, § 3º, da CF, que versa que a 

competência delegada, é justamente de oportunizar e facilitar o acesso do 

segurado à Justiça próximo do local onde vive, naturalmente considerando 

as dificuldades, financeiras inclusive, de deslocar-se para outro foro. 

Diferentemente do que normalmente ocorre nos casos de competência 

territorial, aqui não há que se falar em competência relativa do Juízo 

Estadual do domicílio do autor, mas, sim, em competência absoluta deste 

em relação aos demais Juízos Estaduais, decorrente da norma 

constitucional que prevê a delegação. É que, tendo o autor optado por não 

propor a ação no Juízo Federal, não há delegação senão para o Juízo de 

Direito do domicílio, sendo os demais Juízos absolutamente incompetentes 

para o trato da matéria. Sendo absoluta a competência, cabível sua 

declinação, de ofício, não se aplicando a regra processual de prorrogação 

da competência por inexistência de exceção oferecida pela autarquia ré. 

Os seguintes precedentes bem confortam tal entendimento: CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA - AÇÃO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA - ART. 109, § 3º, 

CF - JUÍZOS ESTADUAIS DE COMARCAS CONTÍGUAS - DETERMINAÇÃO 

DO ENDEREÇO DO AUTOR - COMPETÊNCIA FUNCIONAL, PORTANTO, 

ABSOLUTA - IMPROCEDÊNCIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. 

O art. 109, § 3º da CF faculta ao beneficiário da Previdência Social ajuizar 

ação no foro da Justiça Estadual da comarca onde tem domicílio. Tal 

competência funcional deriva do texto constitucional, por isso é absoluta e 

declarável ex officio. Precedente desta Seção (CC 96.01.32950-1/MG, Rel. 

JUIZ ALOISIO PALMEIRA, 1ª Seção, DJ 28.04.97, p. 27928). 2. 

Comprovado nos autos que o autor é domiciliado em Timóteo/MG, é 

competente o Juízo suscitante à qual pertence o domicílio. Há de ser 

observada a regra constitucional acerca da competência, que não chega 

ao ponto de permitir, na espécie, a livre escolha do foro por parte do 

beneficiário. 3. Competência do juízo suscitante, para onde devem ser 

remetidos os autos. (TRF-1ª Região - CC 2000.01.00.081432-4/MG, Rel. 

Juiz Luiz Gonzaga Barbosa Moreira, Primeira Seção, DJ p.441 de 

05/11/2001) PREVIDENCIÁRIO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA 

ENTRE VARAS ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DELEGADA. DOMICÍLIO DA 

PARTE AUTORA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ART. 109, § 3º, CF. 1 - 

Trata-se de conflito negativo de competência estabelecido entre dois 

juízes estaduais, tendo o segurado ajuizado a ação previdenciária na 

comarca que não é de seu domicílio. - Segundo interpretação 

jurisprudencial e à vista do contido no § 3º do art. 109 da CF, o segurado, 

cujo domicílio não seja sede de Vara Federal, tem três opções de 

aforamento da ação previdenciária: poderá optar por ajuizá-la perante o 

Juízo Estadual da comarca de seu domicílio, no Juízo Federal com 

jurisdição sobre o seu domicílio ou, ainda, perante Varas Federais da 

capital do Estado-membro. 2 - Tendo o segurado optado por ajuizar a ação 

previdenciária perante Juízo Estadual, terá de fazê-lo em relação à 

comarca que seja de seu domicílio, mas não em outro Juízo Estadual onde 

não resida, como na hipótese presente, pois em relação a esse foro não 

há competência delegada. É que em se tratando de conflito de 

competência estabelecido entre dois Juízes Estaduais, somente um deles 

detém a delegação da competência federal, não se aplicando nesse caso 
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a regra processual civil de prorrogação de competência, nem o princípio 

da perpetuatio jurisdictionis (art. 87 do CPC), por não se tratar de 

competência relativa, mas, sim, de competência absoluta decorrente de 

norma constitucional (§ 3º do art. 109 da CF). 3 - Conflito conhecido para 

declarar a competência do juízo Suscitante. (TRF4, Conflito de 

Competência n. 2006.04.00.022544-9, Terceira Seção, Rel. Juiz Federal 

Jorge Antonio Maurique, DJ 23-08-2006) CONSTITUCIONAL. 

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO PROPOSTA POR SEGURADO CONTRA O INSS. 

ARTIGO 109, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA. Em face 

do disposto no art. 109, § 3º, da Constituição Federal, tratando-se de litígio 

contra instituição da previdência social, o ajuizamento da ação, se não 

ocorrer na Justiça Estadual, no foro do domicílio do segurado, pode ser 

feito tanto perante o juízo federal da respectiva jurisdição como perante as 

varas federais da capital do Estado-membro. Precedentes. Recurso 

extraordinário conhecido e provido. (STF, RE n. 293.246-9/RS, Tribunal 

Pleno, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJU 02-04-2004) PROCESSO CIVIL. 

APOSENTADORIA RURAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZES DE 

DIREITO DE COMARCAS DIFERENTES. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. 

ABSOLUTA. A competência funcional é absoluta, insusceptível de 

modificação (CF - artigo 109, parágrafo 3º). O foro competente para 

processar e julgar pedido de aposentadoria ou outro benefício devido pela 

Previdência Social é o do domicílio do segurado ou beneficiário. Cabimento 

da declaração, de ofício, da incompetência. (TRF-1ª Região - CC 

96.01.32950-1/MG, Rel. Juiz Aloísio Palmeira, Primeira Seção, DJ p.27928 

de 28/04/1997) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARA ESTADUAL DO DOMICÍLIO DO 

SEGURADO E VARA ESTADUAL EM QUE PROPOSTA A AÇÃO. 

COMPETÊNCIA FUNCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO. 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA. POSSIBILIDADE DE ARGÜIÇÃO DE OFÍCIO. 1. 

Em se tratando de ação proposta por beneficiário da previdência social 

contra o Instituto Nacional do Seguro Social, perante a Justiça Estadual, no 

exercício da competência federal delegada, nos termos do § 3º, art. 109, 

da CF/88, afigura-se absoluta a competência do Juízo de Direito da 

comarca de domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. A faculdade 

de escolha de foro não possibilita a propositura de ação previdenciária 

perante Juízo de Direito estranho ao domicílio do segurado/beneficiário ou 

ao do INSS. 2. Residente o autor na Comarca de Jaru/RO, que não é sede 

de vara federal, nem se encontra incluída na jurisdição do Juízo de Direito 

da Comarca de Machadinho do Oeste/RO, correta a decisão do Juízo de 

Direito desta de declinar, de ofício, a competência para processar e julgar 

a ação previdenciária ao Juízo Estadual com jurisdição no foro de domicílio 

do autor (Comarca de Jaru/RO). 3. Conflito Negativo de Competência 

conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da 

Comarca de Jaru/RO, suscitante. A Seção, por unanimidade, conheceu do 

conflito para declarar competente o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da 

Comarca de Jaru/RO, suscitante. (TRF-1ª Região – CC 64646 RO 

2008.01.00.064646-9, Relator(a): Des. Federal Francisco De Assis Betti, 

julgamento: 17/03/2009, Primeira Seção, Publicação: 06/04/2009 e-DJF1 

p.68) 3. ANTE O EXPOSTO, com base nos artigos 109, § 3º, da CF e art. 

64, do CPC, declaro a incompetência absoluta deste juízo para processar 

e julgar o presente feito, e determino sua remessa ao Juízo Estadual do 

domicílio do autor, naturalmente competente para o seu deslinde. Se a 

cidade do domicílio do autor for sede da Justiça Federal, a esta os autos 

deverão ser encaminhados. 4. Intimem-se. Cumpra-se. 5. Às providencias. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003812-85.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ERACY DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1003812-85.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: ERACY DE OLIVEIRA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos etc., Trata-se Ação Previdenciária com 

pedido de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez c.c tutela 

antecipada. Decido. Inicialmente, defiro o processamento gratuito. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem o caso, tenho que o 

pedido de concessão de tutela de urgência, nesse momento, encontra 

guarida. Conforme se extrai da dicção do artigo 300 do novel Código de 

Processo Civil, para o deferimento da denominada tutela de urgência, 

imprescindível se mostra a demonstração de probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Pois bem. No que 

tange ao auxílio-doença, dispõe o art. 59 da Lei 8.213/91: Art. 59. O 

auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando 

for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado 

para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias 

consecutivos. Por sua vez, estabelece o art. 25: Art. 25. A concessão 

das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social 

depende dos seguintes períodos de carência: I – auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez: 12 contribuições mensais; (…) Percebe-se 

assim, a necessidade de preenchimento do requisito (i) da incapacidade 

para o trabalho e (ii) do período de carência necessário. Quanto ao 

período de carência, verifico que o autor teve seu pedido administrativo 

negado na data de 20/07/2018, consoante fl. id. 15334234, pelo motivo de 

que “não foi constatada, em exame realizado pela perícia médica do INSS, 

a incapacidade para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual”. Ou 

seja, não foi contestada sua qualidade de segurado, restando, portanto, 

preenchido tal requisito (fumus bonis iuris – probabilidade do direito). Por 

outro lado, quanto à incapacidade para o trabalho, tenho que, no caso, 

encontra-se presente a plausibilidade do direito substancial invocado a 

revelar que o autor encontra-se acometido de patologias que o impedem, 

nesse momento, de exercer o labor para o qual se encontrava habituado e 

apto. Isso porque, malgrado a decisão do INSS – Instituto Nacional do 

Seguro Social, segundo a qual restou demonstrada a inexistência de 

incapacidade laborativa, há atestados médicos e exames recentes, 

comprovando, em princípio, que ainda persistem os mesmos problemas de 

saúde e incapacidade. Logo, entendo presente o periculum in mora (perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo), uma vez que o 

cerceamento do recebimento do benefício impedirá que a parte autora 

possa se alimentar e até mesmo adquirir medicamentos. Ante o exposto, 

CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de determinar ao INSS que 

conceda o auxílio doença à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). a) O nome do segurado: 

Eracy de Oliveira; b) O benefício concedido: Auxílio-doença; c) CPF: 

386.699.602-06; d) A renda mensal atual: Não consta; e) Data do início do 

pagamento: 30 (trinta) dias da data da intimação da decisão, vez que 

deferida neste ato à antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se e 

notifique-se o Instituto requerido quanto ao conteúdo da presente. Antes, 

porém, de determinar a citação do Instituto requerido, seguindo 

posicionamento doutrinário recente DEFIRO a realização antecipada de 

perícia médica. Com efeito, para a realização da perícia médica, nomeio 

para atuar como expert deste Juízo o Dr. Guido Vaca Cespedes, CRM/MT 

5084, telefones: (65) 3549-3226 / 99616-0609, com endereço profissional 

localizado na Avenida Rio Grande do Sul, nº 561-S, Centro, em Lucas do 

Rio Verde – MT, devendo apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias a 

contar do início dos trabalhos. Caso o Perito aceite a designação, arbitro 

os honorários periciais em R$ 200,00, nos termos da Tabela V da 

Resolução n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, do Conselho 

da Justiça Federal. Os quesitos da parte autora já se encontram aos 

autos. Por outro lado, em relação aos quesitos do INSS, junto cópia de 

quesitação apresentada ordinariamente pelo Instituto requerido nas 

demandas previdenciárias. Com o laudo nos autos, cite-se o Instituto 

requerido para que responda a presente ação, se quiser, no prazo de 30 

(TRINTA) dias, conforme inteligência do art. 183 do Código de Processo 

Civil. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela 

requerente. Intimem-se as partes sobre o resultado da perícia, podendo os 

assistentes técnicos eventualmente indicados pelas partes oferecerem 

seus pareceres, no prazo de dez dias, a teor do que dispõe o parágrafo 

único do artigo 477, §1º do Código de Processo Civil. Após, intime-se a 

requerente para no prazo legal apresentar impugnação, caso queira. Em 

seguida, imediatamente conclusos para deliberação. Por fim, embora a Lei 

processual de regência preveja realização de audiência de conciliação 

inicial, temos que o instituto requerido já informou, por ofício, que não 

comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003895-04.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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NEUDIR AUGUSTO PRASS (AUTOR(A))

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA (ADVOGADO(A))

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1003895-04.2018.8.11.0045. AUTOR(A): 

NEUDIR AUGUSTO PRASS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. I. Inicialmente, defiro o processamento gratuito. II. 

Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem o caso, tenho 

que o pedido de concessão de tutela específica requerida liminarmente 

não encontra guarida. III. Isso porque os documentos anexados aos autos 

não são suficientes a demonstrar, no presente momento, a incapacidade 

laborativa alegada, haja vista que aduz incapacidade para o trabalho, 

entretanto deixou de apresentar atestados médicos que comprovassem 

que após o indeferimento administrativo devido a não constatação de 

invalidade na perícia a mesma continua com a incapacidade alegada. Por 

essas razões, entendo que os requisitos para a concessão da liminar 

vindicada não restaram demonstrados. IV. Sendo assim, indefiro a tutela 

de urgência vindicada. V. Antes de determinar a citação do Instituto 

requerido, seguindo posicionamento doutrinário recente DEFIRO a 

realização antecipada de perícia médica. VI. Com efeito, para a realização 

da perícia médica, nomeio para atuar como expert deste Juízo o Dr. Guido 

Vaca Cespedes, CRM/MT 5084, telefones: (65) 3549-3226 / 99616-0609, 

com endereço profissional localizado na Avenida Rio Grande do Sul, nº 

561-S, Centro, em Lucas do Rio Verde – MT, devendo apresentar o laudo 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início dos trabalhos. Caso o perito 

aceite a designação, arbitro os honorários periciais em R$ 200,00, nos 

termos da Tabela V da Resolução n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de 

outubro de 2014, do Conselho da Justiça Federal. Agende a Gestora 

Judiciária data para realização dos trabalhos periciais, procedendo-se às 

intimações necessárias. VII. Os quesitos da parte autora já se encontram 

aos autos. Por outro lado, em relação aos quesitos do INSS, junto cópia de 

quesitação apresentada ordinariamente pelo Instituto requerido nas 

demandas previdenciárias. VIII. Vale ressaltar que, a Medida Provisória nº 

767, de 2017 foi convertida em Lei n.º 13.457/ 2017, que altera a Lei nº 

8.213/91, a qual dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência 

Social, assim com base no art. 60 § 8º da Lei 13.457/17 é imprescindível 

que, nos laudos periciais produzidos nos processos, os peritos judiciais 

informem a data estimada em que o periciando estará suscetível de 

reabilitação, ou seja, a data possível de alta do segurado para que assim o 

magistrado possa fixar o prazo estimado para a duração do benefício IX. 

Com o laudo nos autos, cite-se o Instituto requerido para que responda a 

presente ação, se quiser, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

inteligência do art. 183 do Código de Processo Civil. X. Consigne-se no 

mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela requerente. XI. Intimem-se as 

partes sobre o resultado da perícia, podendo os assistentes técnicos 

eventualmente indicados pelas partes oferecerem seus pareceres, no 

prazo de dez dias, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 477, 

§1º do Código de Processo Civil. XII. Após, intime-se a requerente para no 

prazo legal apresentar impugnação, caso queira. XIII. Em seguida, 

imediatamente conclusos para deliberação. XIV. Por fim, embora a Lei 

processual de regência preveja realização de audiência de conciliação 

inicial, temos que o instituto requerido já informou, por ofício, que não 

comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. XV. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003897-71.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI LOURENCO PONCIO (REQUERENTE)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1003897-71.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: ROSELI LOURENCO PONCIO REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc., Trata-se Ação Previdenciária 

com pedido de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez c.c tutela 

antecipada. Decido. Inicialmente, defiro o processamento gratuito. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem o caso, tenho que o 

pedido de concessão de tutela de urgência, nesse momento, encontra 

guarida. Conforme se extrai da dicção do artigo 300 do novel Código de 

Processo Civil, para o deferimento da denominada tutela de urgência, 

imprescindível se mostra a demonstração de probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Pois bem. No que 

tange ao auxílio-doença, dispõe o art. 59 da Lei 8.213/91: Art. 59. O 

auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando 

for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado 

para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias 

consecutivos. Por sua vez, estabelece o art. 25: Art. 25. A concessão 

das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social 

depende dos seguintes períodos de carência: I – auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez: 12 contribuições mensais; (…) Percebe-se 

assim, a necessidade de preenchimento do requisito (i) da incapacidade 

para o trabalho e (ii) do período de carência necessário. Quanto ao 

período de carência, verifico que o autor teve seu pedido administrativo 

negado na data de 30/07/2018 consoante fl. id. 15459490, pelo motivo de 

que “não foi constatada, em exame realizado pela perícia médica do INSS, 

a incapacidade para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual”. Ou 

seja, não foi contestada sua qualidade de segurado, restando, portanto, 

preenchido tal requisito (fumus bonis iuris – probabilidade do direito). Por 

outro lado, quanto à incapacidade para o trabalho, tenho que, no caso, 

encontra-se presente a plausibilidade do direito substancial invocado a 

revelar que o autor encontra-se acometido de patologias que o impedem, 

nesse momento, de exercer o labor para o qual se encontrava habituado e 

apto. Isso porque, malgrado a decisão do INSS – Instituto Nacional do 

Seguro Social, segundo a qual restou demonstrada a inexistência de 

incapacidade laborativa, há atestados médicos e exames recentes, 

comprovando, em princípio, que ainda persistem os mesmos problemas de 

saúde e incapacidade. Logo, entendo presente o periculum in mora (perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo), uma vez que o 

cerceamento do recebimento do benefício impedirá que a parte autora 

possa se alimentar e até mesmo adquirir medicamentos. Ante o exposto, 

CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de determinar ao INSS que 

conceda o auxílio doença à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). a) O nome do segurado: 

Roseli Lourenço Poncio; b) O benefício concedido: Auxílio-doença; c) CPF: 

001.655.511-27; d) A renda mensal atual: Não consta; e) Data do início do 

pagamento: 30 (trinta) dias da data da intimação da decisão, vez que 

deferida neste ato à antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se e 

notifique-se o Instituto requerido quanto ao conteúdo da presente. Antes, 

porém, de determinar a citação do Instituto requerido, seguindo 

posicionamento doutrinário recente DEFIRO a realização antecipada de 

perícia médica. Com efeito, para a realização da perícia médica, nomeio 

para atuar como expert deste Juízo o Dr. Guido Vaca Cespedes, CRM/MT 

5084, telefones: (65) 3549-3226 / 99616-0609, com endereço profissional 

localizado na Avenida Rio Grande do Sul, nº 561-S, Centro, em Lucas do 

Rio Verde – MT, devendo apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias a 

contar do início dos trabalhos. Caso o Perito aceite a designação, arbitro 

os honorários periciais em R$ 200,00, nos termos da Tabela V da 

Resolução n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, do Conselho 

da Justiça Federal. Os quesitos da parte autora já se encontram aos 

autos. Por outro lado, em relação aos quesitos do INSS, junto cópia de 

quesitação apresentada ordinariamente pelo Instituto requerido nas 

demandas previdenciárias. Com o laudo nos autos, cite-se o Instituto 

requerido para que responda a presente ação, se quiser, no prazo de 30 

(TRINTA) dias, conforme inteligência do art. 183 do Código de Processo 

Civil. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela 

requerente. Intimem-se as partes sobre o resultado da perícia, podendo os 

assistentes técnicos eventualmente indicados pelas partes oferecerem 

seus pareceres, no prazo de dez dias, a teor do que dispõe o parágrafo 

único do artigo 477, §1º do Código de Processo Civil. Após, intime-se a 

requerente para no prazo legal apresentar impugnação, caso queira. Em 

seguida, imediatamente conclusos para deliberação. Por fim, embora a Lei 

processual de regência preveja realização de audiência de conciliação 
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inicial, temos que o instituto requerido já informou, por ofício, que não 

comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003929-76.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CRISPINIANA LEAL DOS SANTOS (REQUERENTE)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1003929-76.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: CRISPINIANA LEAL DOS SANTOS REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. I. Inicialmente, defiro o 

processamento gratuito. II. Analisando os elementos e circunstâncias que 

envolvem o caso, tenho que o pedido de concessão de tutela específica 

requerida liminarmente não encontra guarida. III. Isso porque os 

documentos anexados aos autos não são suficientes a demonstrar, no 

presente momento, a incapacidade laborativa alegada, haja vista que aduz 

incapacidade para o trabalho, entretanto a cessação do benefício se deu 

em 27 de fevereiro de 2016, passando-se mais de dois anos para o 

restabelecimento do benefício. Por essas razões, entendo que os 

requisitos para a concessão da liminar vindicada não restaram 

demonstrados. IV. Sendo assim, indefiro a tutela de urgência vindicada. V. 

Antes de determinar a citação do Instituto requerido, seguindo 

posicionamento doutrinário recente DEFIRO a realização antecipada de 

perícia médica. VI. Com efeito, para a realização da perícia médica, nomeio 

para atuar como expert deste Juízo o Dr. Guido Vaca Cespedes, CRM/MT 

5084, telefones: (65) 3549-3226 / 99616-0609, com endereço profissional 

localizado na Avenida Rio Grande do Sul, nº 561-S, Centro, em Lucas do 

Rio Verde – MT, devendo apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias, 

a contar do início dos trabalhos. Caso o perito aceite a designação, arbitro 

os honorários periciais em R$ 200,00, nos termos da Tabela V da 

Resolução n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, do Conselho 

da Justiça Federal. Agende a Gestora Judiciária data para realização dos 

trabalhos periciais, procedendo-se às intimações necessárias. VII. Os 

quesitos da parte autora já se encontram aos autos. Por outro lado, em 

relação aos quesitos do INSS, junto cópia de quesitação apresentada 

ordinariamente pelo Instituto requerido nas demandas previdenciárias. VIII. 

Vale ressaltar que, a Medida Provisória nº 767, de 2017 foi convertida em 

Lei n.º 13.457/ 2017, que altera a Lei nº 8.213/91, a qual dispõe sobre os 

Planos de Benefícios da Previdência Social, assim com base no art. 60 § 

8º da Lei 13.457/17 é imprescindível que, nos laudos periciais produzidos 

nos processos, os peritos judiciais informem a data estimada em que o 

periciando estará suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de 

alta do segurado para que assim o magistrado possa fixar o prazo 

estimado para a duração do benefício IX. Com o laudo nos autos, cite-se o 

Instituto requerido para que responda a presente ação, se quiser, no 

prazo de 30 (trinta) dias, conforme inteligência do art. 183 do Código de 

Processo Civil. X. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela 

requerente. XI. Intimem-se as partes sobre o resultado da perícia, podendo 

os assistentes técnicos eventualmente indicados pelas partes oferecerem 

seus pareceres, no prazo de dez dias, a teor do que dispõe o parágrafo 

único do artigo 477, §1º do Código de Processo Civil. XII. Após, intime-se a 

requerente para no prazo legal apresentar impugnação, caso queira. XIII. 

Em seguida, imediatamente conclusos para deliberação. XIV. Por fim, 

embora a Lei processual de regência preveja realização de audiência de 

conciliação inicial, temos que o instituto requerido já informou, por ofício, 

que não comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar audiência 

de conciliação/mediação. XV. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003956-59.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA DE NAZARE DA SILVA TRINDADE (AUTOR(A))

HEMELLY BURATTO (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1003956-59.2018.8.11.0045. AUTOR(A): 

TANIA DE NAZARE DA SILVA TRINDADE RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL Vistos etc., Trata-se Ação Previdenciária com pedido 

de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez c.c tutela antecipada. 

Decido. Inicialmente, defiro o processamento gratuito. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem o caso, tenho que o pedido de 

concessão de tutela de urgência, nesse momento, encontra guarida. 

Conforme se extrai da dicção do artigo 300 do novel Código de Processo 

Civil, para o deferimento da denominada tutela de urgência, imprescindível 

se mostra a demonstração de probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. Pois bem. No que tange ao 

auxílio-doença, dispõe o art. 59 da Lei 8.213/91: Art. 59. O auxílio-doença 

será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o 

período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu 

trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias 

consecutivos. Por sua vez, estabelece o art. 25: Art. 25. A concessão 

das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social 

depende dos seguintes períodos de carência: I – auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez: 12 contribuições mensais; (…) Percebe-se 

assim, a necessidade de preenchimento do requisito (i) da incapacidade 

para o trabalho e (ii) do período de carência necessário. Quanto ao 

período de carência, verifico que o autor teve seu pedido administrativo 

negado na data de 12/09/2018, consoante fl. id. 15513319, pelo motivo de 

que “não foi constatada, em exame realizado pela perícia médica do INSS, 

a incapacidade para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual”. Ou 

seja, não foi contestada sua qualidade de segurado, restando, portanto, 

preenchido tal requisito (fumus bonis iuris – probabilidade do direito). Por 

outro lado, quanto à incapacidade para o trabalho, tenho que, no caso, 

encontra-se presente a plausibilidade do direito substancial invocado a 

revelar que o autor encontra-se acometido de patologias que o impedem, 

nesse momento, de exercer o labor para o qual se encontrava habituado e 

apto. Isso porque, malgrado a decisão do INSS – Instituto Nacional do 

Seguro Social, segundo a qual restou demonstrada a inexistência de 

incapacidade laborativa, há atestados médicos e exames recentes, 

comprovando, em princípio, que ainda persistem os mesmos problemas de 

saúde e incapacidade. Logo, entendo presente o periculum in mora (perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo), uma vez que o 

cerceamento do recebimento do benefício impedirá que a parte autora 

possa se alimentar e até mesmo adquirir medicamentos. Ante o exposto, 

CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de determinar ao INSS que 

conceda o auxílio doença à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). a) O nome da segurada: 

Tania de Nazaré da Silva Trindade; b) O benefício concedido: 

Auxílio-doença; c) CPF: 917.192.912-68; d) A renda mensal atual: Não 

consta; e) Data do início do pagamento: 30 (trinta) dias da data da 

intimação da decisão, vez que deferida neste ato à antecipação dos 

efeitos da tutela. Intime-se e notifique-se o Instituto requerido quanto ao 

conteúdo da presente. Antes, porém, de determinar a citação do Instituto 

requerido, seguindo posicionamento doutrinário recente DEFIRO a 

realização antecipada de perícia médica. Com efeito, para a realização da 

perícia médica, nomeio para atuar como expert deste Juízo o Dr. Guido 

Vaca Cespedes, CRM/MT 5084, devendo apresentar o laudo no prazo de 

30 (trinta) dias a contar do início dos trabalhos. Caso o Perito aceite a 

designação, arbitro os honorários periciais em R$ 200,00, nos termos da 

Tabela V da Resolução n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, 

do Conselho da Justiça Federal. Os quesitos da parte autora já se 

encontram aos autos. Por outro lado, em relação aos quesitos do INSS, 

junto cópia de quesitação apresentada ordinariamente pelo Instituto 

requerido nas demandas previdenciárias. Vale ressaltar que, a Medida 

Provisória nº 767, de 2017 foi convertida em Lei n.º 13.457/ 2017, que 

altera a Lei nº 8.213/91, a qual dispõe sobre os Planos de Benefícios da 

Previdência Social, assim com base no art. 60 § 8º da Lei 13.457/17 é 

imprescindível que, nos laudos periciais produzidos nos processos, os 

peritos judiciais informem a data estimada em que o periciando estará 

suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de alta do segurado 

para que assim o magistrado possa fixar o prazo estimado para a duração 

do benefício. Com o laudo nos autos, cite-se o Instituto requerido para que 
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responda a presente ação, se quiser, no prazo de 30 (TRINTA) dias, 

conforme inteligência do art. 183 do Código de Processo Civil. Consigne-se 

no mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela requerente. Intimem-se as 

partes sobre o resultado da perícia, podendo os assistentes técnicos 

eventualmente indicados pelas partes oferecerem seus pareceres, no 

prazo de dez dias, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 477, 

§1º do Código de Processo Civil. Após, intime-se a requerente para no 

prazo legal apresentar impugnação, caso queira. Em seguida, 

imediatamente conclusos para deliberação. Por fim, embora a Lei 

processual de regência preveja realização de audiência de conciliação 

inicial, temos que o instituto requerido já informou, por ofício, que não 

comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003949-67.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

FRANCISCO LEITAO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1003949-67.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: FRANCISCO LEITAO DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc., Trata-se Ação Previdenciária 

com pedido de restabelecimento de auxílio-doença e/ou aposentadoria por 

invalidez c.c tutela antecipada. Decido. Inicialmente, defiro o 

processamento gratuito. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem o caso, tenho que o pedido de concessão de tutela de urgência, 

nesse momento, encontra guarida. Conforme se extrai da dicção do artigo 

300 do novel Código de Processo Civil, para o deferimento da denominada 

tutela de urgência, imprescindível se mostra a demonstração de 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Pois bem. No que tange ao auxílio-doença, dispõe o art. 59 da 

Lei 8.213/91: Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, 

havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 dias consecutivos. Por sua vez, estabelece o art. 

25: Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de 

Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência: I – 

auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 contribuições mensais; 

(…) Percebe-se assim, a necessidade de preenchimento do requisito (i) 

da incapacidade para o trabalho e (ii) do período de carência necessário. 

Quanto ao período de carência, verifico que a parte autora encontrou-se 

em gozo do benefício de auxílio-doença até a data de 29/08/2018, 

suprindo, portanto, o período de carência e a qualidade de segurada nos 

termos do artigo 15, inciso I, da Lei 8.213/91 (fumus bonis iuris – 

probabilidade do direito): “Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, 

independentemente de contribuições: I - sem limite de prazo, quem está em 

gozo de benefício;” Por outro lado, quanto à incapacidade para o trabalho, 

tenho que, no caso, encontra-se presente a plausibilidade do direito 

substancial invocado a revelar que a parte autora encontra-se acometida 

de patologias que possam vir a impedir, nesse momento, de exercer o 

labor para o qual se encontrava habituado e apto. Isso porque, malgrado a 

decisão do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, segundo a qual 

restou demonstrada a inexistência de incapacidade laborativa, há 

atestados médicos recentes, comprovando, em princípio, que ainda 

persistem os mesmos problemas de saúde e incapacidade. Logo, entendo 

presente o periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo), uma vez que o cerceamento do recebimento do benefício 

impedirá que a parte autora possa se alimentar e até mesmo adquirir 

medicamentos. Ante o exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para 

o fim de determinar ao INSS que restabeleça o auxílio doença à parte 

autora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). a) O nome do segurado: Francisco Leitão da Silva; b) O 

benefício concedido: Auxílio-doença; c) CPF: 777.759.372-20; d) A renda 

mensal atual: Não consta; e) Data do início do pagamento: 30 (trinta) dias 

da data da intimação da decisão, vez que deferida neste ato à 

antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se e notifique-se o Instituto 

requerido quanto ao conteúdo da presente. Antes, porém, de determinar a 

citação do Instituto requerido, seguindo posicionamento doutrinário recente 

DEFIRO a realização antecipada de perícia médica. Com efeito, para a 

realização da perícia médica, nomeio para atuar como expert deste Juízo o 

Dr. Guido Vaca Cespedes, CRM/MT 5084, devendo apresentar o laudo no 

prazo de 30 (trinta) dias a contar do início dos trabalhos. Caso o Perito 

aceite a designação, arbitro os honorários periciais em R$ 200,00, nos 

termos da Tabela V da Resolução n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de 

outubro de 2014, do Conselho da Justiça Federal. Os quesitos da parte 

autora já se encontram aos autos. Por outro lado, em relação aos quesitos 

do INSS, junto cópia de quesitação apresentada ordinariamente pelo 

Instituto requerido nas demandas previdenciárias. Vale ressaltar que, a 

Medida Provisória nº 767, de 2017 foi convertida em Lei n.º 13.457/ 2017, 

que altera a Lei nº 8.213/91, a qual dispõe sobre os Planos de Benefícios 

da Previdência Social, assim com base no art. 60 § 8º da Lei 13.457/17 é 

imprescindível que, nos laudos periciais produzidos nos processos, os 

peritos judiciais informem a data estimada em que o periciando estará 

suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de alta do segurado 

para que assim o magistrado possa fixar o prazo estimado para a duração 

do benefício. Com o laudo nos autos, cite-se o Instituto requerido para que 

responda a presente ação, se quiser, no prazo de 30 (TRINTA) dias, 

conforme inteligência do art. 183 do Código de Processo Civil. Consigne-se 

no mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela requerente. Intimem-se as 

partes sobre o resultado da perícia, podendo os assistentes técnicos 

eventualmente indicados pelas partes oferecerem seus pareceres, no 

prazo de dez dias, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 477, 

§1º do Código de Processo Civil. Após, intime-se a requerente para no 

prazo legal apresentar impugnação, caso queira. Em seguida, 

imediatamente conclusos para deliberação. Por fim, embora a Lei 

processual de regência preveja realização de audiência de conciliação 

inicial, temos que o instituto requerido já informou, por ofício, que não 

comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004623-16.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO CEZARIO (AUTOR(A))

HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO (ADVOGADO(A))

EDNA LUCIA FRASSON CEZARIO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (RÉU)

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1004623-16.2016.8.11.0045. AUTOR(A): 

EDNA LUCIA FRASSON CEZARIO, ARNALDO CEZARIO RÉU: SICREDI 

CENTRO NORTE Vistos etc. I. O protesto dos autores pela produção de 

prova testemunhal é genérico e a matéria discutida nos autos é 

eminentemente de direito. II. Declaro encerrada a instrução processual. III. 

O presente feito terá julgamento simultâneo com o processo nº 

1000537-65.2017.8.11.0045. IV. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1000537-65.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO (ADVOGADO(A))

ARNALDO CEZARIO (RÉU)

EDNA LUCIA FRASSON CEZARIO (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000537-65.2017.8.11.0045. AUTOR(A): 

SICREDI CENTRO NORTE RÉU: EDNA LUCIA FRASSON CEZARIO, 

ARNALDO CEZARIO Vistos etc. I. Ratifico os termos da decisão proferida 

no id 4940983, mantida pelo e. TJMT no julgamento do agravo de 
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instrumento nº 1003414-16.2017.8.11.0000. II. Transcorrido o prazo de 60 

(sessenta) dias assinalado para a desocupação do imóvel objeto da lide, 

visando a imissão imediata do autor na posse do bem, defiro o pedido de 

reforço policial para a desocupação compulsória. III. Em sendo necessário 

o arrombamento, a diligência deverá ser cumprida por 02 (dois) oficiais de 

justiça, que deverão lavrar auto circunstanciado, assinado ainda por 02 

(duas) testemunhas presentes. IV. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021847-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON FARIA SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUCELI VIEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1021847-76.2016.8.11.0041. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

JUCELI VIEIRA DA SILVA Vistos etc. I. Trata-se de carta precatória 

distribuída na Comarca de Cuiabá para fins de cumprimento da decisão 

liminar deferida no processo de nº 1000843-03.2016.8.11.0045 em trâmite 

nesse Juízo. Tendo a parte autora requerido diretamente ao juízo da 

comarca onde foi localizada o veículo, sendo comarca esta distante a 

comarca na qual fora ajuizada a ação, fulcro art. 3º, §12º do Decreto Lei 

nº 911/69, visando dar maior efetividade e celeridade ao cumprimento da 

decisão judicial, por não se tratar de nova ação, mas somente de mero 

requerimento feito em juízo no qual encontra-se o bem, para que se efetive 

a tutela pleiteada e deferida em outro juízo, registra-se assim que tendo 

sido efetivado o prosseguimento do feito, o arquivamento é a medida que 

se impõe. II. Estando presente nos autos principais a informação da 

apreensão do veículo, proceda-se lá com o prosseguimento do feito e 

tentativas de citação e arquive-se o presente feito. III. Intime-se. 

Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001469-53.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RHEMA MECANICA AGRICOLA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1001469-53.2017.8.11.0045. 

AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE RÉU: RHEMA MECANICA AGRICOLA 

LTDA - ME Vistos etc. 1. Cuida-se de acordo entabulado entre as partes 

Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde de Mato 

Grosso – SICREDI OURO VERDE/MT e Rhema Mecânica Agrícola Ltda., 

com o objetivo de por fim a presente execução. Desta forma, tendo as 

partes apresentado ao juízo solução pacificadora para os litígios, 

conforme infere-se nos documentos de fl. id. 8769870, e sendo direito 

transigível, é devida a homologação por ato judicial. Isto posto, homologo o 

termo de acordo apresentado pelas partes e que passa a fazer parte da 

presente sentença, para que surta seus jurídicos efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso. A 

homologação segue a fundamentação do art. 487, III, do Código de 

Processo Civil, para tanto, extinguindo os processos em questão com 

resolução de mérito. Homologo, ainda, a renúncia ao prazo recursal. Em 

consequência, SUSPENDO o prosseguimento do feito até o decurso do 

prazo mencionado no acordo (30/01/2020), devendo o processo aguardar 

no arquivo provisório. Ficam as partes dispensadas de eventuais custas 

processuais remanescentes, de acordo com o disposto no artigo 90, §3º, 

do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000700-11.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA FERREIRA MENDES DA COSTA VITTORAZZI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

LUCIANO DOS SANTOS DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1000700-11.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: KEILA FERREIRA MENDES DA COSTA VITTORAZZI 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT, LUCIANO 

DOS SANTOS DE LIMA Vistos etc. I. Cuida-se de pedido de desistência da 

ação. Como não houve o oferecimento de contestação, desnecessário o 

consentimento da parte requerida para a desistência. A desistência da 

ação não importa renúncia ao direito e não impede o ajuizamento de nova 

ação (RT 490/59). II. ASSIM, nos termos e para os fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, homologo a desistência da 

ação, e, por corolário, EXTINGO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. III. 

Pela sucumbência e já que devida, nos moldes do artigo 90 do Código de 

Processo Civil, condeno a parte que desistiu ao pagamento das custas e 

despesas processuais. IV. Incabíveis os honorários advocatícios, já que a 

desistência ocorreu antes da citação, vale dizer, antes mesmo de 

ingressar nos autos advogado do réu (STJ-1ª Turma, REsp 17.613-0-SP; 

RT 666/110, RJTJESP 93/199, 113/137, JTA 45/177). V. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e anotações de estilo. VI. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004842-92.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANELISE SILVA PACHECO (AUTOR(A))

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1004842-92.2017.8.11.0045. 

AUTOR(A): ANELISE SILVA PACHECO RÉU: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos etc. 1. Trata-se de 

“Revisional c/c Consignação em Pagamento com Pedido de Tutela 

Antecipada”, em que, após a intimação do douto advogado para que se 

manifestasse quanto a competência deste juízo para processar e julgar a 

presente liquidação, já que não se é admitida escolha aleatória de foro, a 

mesma quedou-se inerte. 2. Vieram os autos conclusos. Com efeito, uma 

vez distribuída a demanda e acionada a máquina judiciária, incabível se 

mostra o mero cancelamento de distribuição, sobretudo por já haver ordem 

judicial de intimação. Por outro lado, não sendo o caso de cancelamento da 

distribuição, deve o feito ser, em verdade, extinto sem a resolução de seu 

mérito em razão da inexistência do devido preparo. Não se trata, no caso, 

de verificação dos postulados legais para que se determine que a 

competência em questão é absoluta ou relativa. Cuida-se, concretamente, 

de falta de fundamento legal para se permitir que a propositura da ação 

seja na comarca escolhida. Com efeito, ao que parece, inexiste qualquer 

tipo de vínculo com o foro eleito para o ajuizamento da presente ação 

neste juízo. Nesse sentido: “Agravo de instrumento – Competência – Ação 

revisional de contrato bancário – Sede da empresa requerente e agência 

bancária na qual esta mantém conta corrente que se situam em Município 

diverso – Determinação de comprovação da residência dos coautores, a 

fim de justificar o ajuizamento na Comarca de Ibitinga – Admissibilidade na 

hipótese – Impossibilidade de escolha aleatória do foro para a propositura 

da demanda – Recurso desprovido – Decisão mantida. (TJSP; Agravo de 

Instrumento 2055422-96.2018.8.26.0000; Relator (a): Ademir Benedito; 

Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ibitinga - 1ª Vara 
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Cível; Data do Julgamento: 18/05/2018; Data de Registro: 18/05/2018) 3. 

Isso posto, EXTINGO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fulcro nos artigos 485, inciso IV, c/c 321, ambos do Código de 

Processo Civil. 3.1. Pela sucumbência e já que devida, condeno a parte 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais. 3.2. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. 3.3. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003299-54.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO FONSECA VILLELA (ADVOGADO(A))

RAYANE DIAS FARIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUIZO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1003299-54.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: RAYANE DIAS FARIA REQUERIDO: ESTE JUIZO Vistos etc, 

I. Conforme suficientemente apresentado pela cota ministerial em ata de 

audiência, é desnecessário apresentar novo relatório. No mérito, temos 

que o pedido da parte autora está alinhado com a legislação supra citada, 

crivada pelo parecer do fiscal da ordem jurídica, onde se verifica a 

autorização legal para a inclusão do sobrenome do padrasto pelo enteado, 

cujo motivo foi devidamente expresso na petição inicial. II. Assim, julgo a 

presente ação procedente, para o fim de autorizar a retificação do 

sobrenome da autora, substituindo o “Dias” por “Rodrigues” para constar 

seu nome completo como RAYANE RODRIGUES FARIA. III. Expeça-se o 

ofício necessário para o cartório mencionado na petição inicial; IV. 

Homologo a desistência do prazo recursal, caso em que o trânsito em 

julgado é imediato. V. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001015-39.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEEMIAS ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1001015-39.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: NEEMIAS ALVES DA SILVA Vistos etc. I. Cuida-se de pedido 

de desistência da ação. Como não houve o oferecimento de contestação, 

desnecessário o consentimento da parte requerida para a desistência. A 

desistência da ação não importa renúncia ao direito e não impede o 

ajuizamento de nova ação (RT 490/59). II. ASSIM, nos termos e para os 

fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, homologo 

a desistência da ação, e, por corolário, EXTINGO O PRESENTE FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. III. Pela sucumbência e já que devida, nos moldes do artigo 

90 do Código de Processo Civil, condeno a parte que desistiu ao 

pagamento das custas e despesas processuais. IV. Incabíveis os 

honorários advocatícios, já que a desistência ocorreu antes da citação, 

vale dizer, antes mesmo de ingressar nos autos advogado do réu (STJ-1ª 

Turma, REsp 17.613-0-SP; RT 666/110, RJTJESP 93/199, 113/137, JTA 

45/177). V. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo. VI. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 31296 Nr: 1334-39.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFFERSON MAZIERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANDARC DA ROSA DANTAS - 

OAB:MT/8.140-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLINIO FRANCISCO 

BERGAMASCHI JUNIOR - OAB:8384-B/MT

 Vistos.

1. Intime-se o peticionante de f. 122/138 para, no prazo de 05 dias, assinar 

a referida peça, sob pena de inexistência do ato.

2. Cumprido o item retro, manifeste-se a parte exequente acerca da 

referida e petição e documentos, no prazo de 05 dias.

3. Após, concluso para deliberação.

4. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 118477 Nr: 8681-16.2015.811.0045

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARLA DE OLIVEIRA SILVA SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO AUGUSTO SCHERER, ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDINÉIA MIQUELIN BERTAN - 

OAB:7.249-MT, VALDIR MIQUELIN - OAB:4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que providencie o solicitado às fls. 100.

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003906-33.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO CIRINO DAL PAZ (ADVOGADO(A))

VALDIR GREGIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU JORGE LUNELLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Carta Precatória n.º 1003906-33.2018.8.11.0045. Cumpra-se na forma 

deprecada, servindo a cópia como mandado. Após, com as baixas 

pertinentes, devolva-se a missiva, consignando-se as homenagens de 

estilo. Lucas do Rio Verde/MT, em 27 de setembro de 2018. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003913-25.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE CASTRO CINTRA (ADVOGADO(A))

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EXEQUENTE)

ANTARES EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003913-25.2018.8.11.0045. Proceda-se à citação do 

executado para que, no prazo de 03 (três) dias, realize a quitação da 

dívida, das custas e despesas processuais [art. 829 do Código de 

Processo Civil] ou, no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de 

penhora, de depósito ou de caução, se oponha à execução, através de 

embargos de devedor [art. 914 e art. 915, ambos do Código de Processo 

Civil]. A ausência de pagamento voluntário, no prazo de 03 (três) dias, 

acarretará: a) na expedição de mandado de penhora e avaliação [art. 829, 

§ 1.º do Código de Processo Civil]; b) na inclusão de registro desabonador 

em cadastros de proteção ao crédito [art. 782, § 3.º do Código de 

Processo Civil]. Arbitro honorários de advogado no percentual 

correspondente a 10% do valor total devido, registrando-se que, para a 
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hipótese de pronto pagamento, a verba sofrerá redução pela metade [art. 

827, paragrafo único do Código de Processo Civil]. Intime-se o executado 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, reconhecendo o crédito e 

comprovando o depósito de 30% do valor da execução, requeira o 

parcelamento da dívida em até 06 (seis) prestações mensais, acrescidas 

de correção monetária e juros de 1% ao mês [art. 916 do Código de 

Processo Civil]. Lucas do Rio Verde/MT, em 27 de setembro de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003978-20.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO FRANDOLOSO MENEGAZZO (ADVOGADO(A))

SACOLAO E SUPERMERCADOS POPULAR LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D CARVALHO DA SILVA SERVICOS FUNERARIOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003978-20.2018.8.11.0045. Proceda-se à citação da 

executada para que, no prazo de 03 (três) dias, realize a quitação da 

dívida, das custas e despesas processuais [art. 829 do Código de 

Processo Civil] ou, no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de 

penhora, de depósito ou de caução, se oponha à execução, através de 

embargos de devedor [art. 914 e art. 915, ambos do Código de Processo 

Civil]. A ausência de pagamento voluntário, no prazo de 03 (três) dias, 

acarretará: a) na expedição de mandado de penhora e avaliação [art. 829, 

§ 1.º do Código de Processo Civil]; b) na inclusão de registro desabonador 

em cadastros de proteção ao crédito [art. 782, § 3.º do Código de 

Processo Civil]. Arbitro honorários de advogado no percentual 

correspondente a 10% do valor total devido, registrando-se que, para a 

hipótese de pronto pagamento, a verba sofrerá redução pela metade [art. 

827, paragrafo único do Código de Processo Civil]. Intime-se a executada 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, reconhecendo o crédito e 

comprovando o depósito de 30% do valor da execução, requeira o 

parcelamento da dívida em até 06 (seis) prestações mensais, acrescidas 

de correção monetária e juros de 1% ao mês [art. 916 do Código de 

Processo Civil]. Lucas do Rio Verde/MT, em 27 de setembro de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003994-71.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VIACAMPUS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (REQUERENTE)

LUIS MARCELO BENITES GIUMMARRESI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DUCCI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Carta Precatória n.º 1003994-71.2018.8.11.0045. Cumpra-se na forma 

deprecada, servindo a cópia como mandado. Após, com as baixas 

pertinentes, devolva-se a missiva, consignando-se as homenagens de 

estilo. Lucas do Rio Verde/MT, em 27 de setembro de 2018. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 150189 Nr: 9781-35.2017.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO ARTHUR RECH MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON HARUHIKO OKADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PASSARELI DA SILVA 

- OAB:7.602/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RENATO MONTANHANI - 

OAB:136.790/SP

 Carta Precatória n.º 9781-35.2017.8.11.0045.

Considerando-se a necessidade de adequação de pauta, devido ao 

usufruto de folgas compensatórias, redesigno a audiência 

precedentemente agendada para o dia 14 de novembro de 2018, às 

14h30min.

Intimem-se. Comunique-se o Juízo Deprecante.

Lucas do Rio Verde/MT, em 26 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 160618 Nr: 6235-35.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - GRANDE SANTA ROSA - RS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOMAR JOSE GAMBIN, MARIA ZENI 

SCHAEDLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MANTEI - 

OAB:OAB/RS 28176, DINAMARA BENEDETTI - OAB:OAB/RS 66.732, 

EUGENIA MAZZARDO - OAB:OAB/RS 76.423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte AUTORA desta deprecata para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, providencie o pagamento da diligência do oficial de justiça 

mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência. Obs.: o valor da 

diligência é calculado pelo sistema conforme a localidade selecionada para 

a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 37822 Nr: 2859-22.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON BARAZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS FOGAÇA DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, TATIANA MARIANI BARAZETTI - OAB:OAB/MT 21074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte EXEQUENTE para que, no prazo de 5 (cinco) dias, retire 

em cartório a certidão de débito para protesto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 120697 Nr: 932-11.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO MARTINS DE SOUZA E CIA LTDA, CLARO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A, EVANDRO MARTINS DE SOUZA E 

CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AOTORY DA SILVA SOUZA - 

OAB:OAB/MT 114994-A, DANIEL MARZARI - OAB:15507/MT, Danusa 

Serena Oneda - OAB:13124-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AOTORY DA SILVA SOUZA - 

OAB:OAB/MT 114994-A, DANIEL MARZARI - OAB:MT/15507, DANUSA 

SERENA ONEDA - OAB:13.124-B/MT

 Intimo a parte requerida para manifestar-se sobre o teor da petição de 

fls.198/202, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 96849 Nr: 3422-74.2014.811.0045

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRSM, MM, JAS, AF, RJSD, GADS, AES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIVANI BREMBATTI - 

OAB:10691/MT, SOLEICA FATIMA GOES FERMINO DE LIMA - 

OAB:4.049/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a inventariante para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente 

plano de partilha amigável, que registre a declaração dos títulos dos 

herdeiros e a declaração completa e individualizada de todos os bens do 

espólio e atribua valor para os bens para fins de partilha [art. 660, incisos 
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II e III do Código de Processo Civil]."

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004667-98.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUELE CATTANI CORREA (EXECUTADO)

SCHNEIDER E CORREA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004667-98.2017.8.11.0045. De acordo com a norma de 

regência, para a validade da citação pelo correio afigura-se indispensável 

que o destinatário-réu receba, pessoalmente, a missiva, e aponha a 

assinatura no respectivo aviso de recebimento. Não basta simplesmente a 

entrega da carta no endereço do destinatário [cf.: STJ, REsp n.º 

884.164/SP, 3.ª Turma, Rel.: Min. Castro Filho, j. em 27/03/2007; STJ, REsp 

n.º 712.609/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 15/03/2007; 

STJ, EREsp n.º 117.949/SP, Corte Especial, Rel.: Min. Carlos Alberto 

Menezes Direito, j. em 03/08/2005]. Portanto, diante desta moldura, 

tomando-se em consideração que o aviso de recebimento, que guarnecia 

a carta de citação e intimação pelo correio, endereçada à executada 

Emanuele Cattani Corrêa, foi recebido por pessoa totalmente diversa da 

executada (ID n.º 11471916, pág. 1), considero ineficaz e não-válido o ato 

de citação e intimação anteriormente concretizado e, portanto, Decreto a 

nulidade da citação. D’outra banda, quanto à executada Schneider e 

Corrêa Ltda-ME, tratando-se de pessoa jurídica, é válida a citação via 

postal, desde que realizada no endereço da sede ou filial e que seja 

identificada a pessoa que firmou o aviso de recebimento, não se exigindo 

o recebimento da carta AR por representante legal da empresa, segundo a 

Teoria da Aparência [TJRS – Agravo de Instrumento Nº 70077879310, 

Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson 

José Gonzaga, Julgado em 29/08/2018]. Assim, tendo em vista que a carta 

AR foi recebida no endereço da empresa e identificado o recebedor, 

Reputo válida a citação da empresa executada Schneider e Corrêa 

Ltda-ME (ID n.º 11471916, pág. 2). Intime-se o exequente para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, promova a citação da executada Emanuele Cattani 

Corrêa. No mesmo ato, intime-se o exequente para que apresente memória 

de cálculo atualizada da dívida. Após, voltem-me os autos conclusos para 

análise do pedido de bloqueio de valores. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 27 de setembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004024-09.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE (ADVOGADO(A))

GILBERTO FELISBERTO (AUTOR(A))

HEMELLY BURATTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004024-09.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Compulsando o contingente probatório produzido no processo, 

mormente o extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais (evento 

nº 15589547 - pág. 8), denota-se, num juízo de cognição não-exauriente, 

a ausência de prova inequívoca das alegações do autor, no tocante à 

qualidade de segurado da Previdência Social, no momento do requerimento 

administrativo de concessão do benefício, motivo do indeferimento do 

pedido (evento nº 15589542 - pág. 1). De modo que, as alegações do 

autor e os documentos acostados deverão ser complementados durante a 

instrução processual, sob o crivo do contraditório. Por via de 

consequência, dado a não-configuração da plausibilidade do direito 

invocado (‘fumus boni iuris’) e tendo em vista que a concessão de tutela 

antecipada ‘inaldita altera pars’ é medida de exceção, INDEFIRO o pedido 

de tutela de urgência. Considerando-se as particularidades da causa e 

como forma de adequar o rito processual às necessidades do conflito [art. 

139, inciso VI do Código de Processo Civil], visto que, como é cediço, a 

autarquia requerida, via de regra, não comparece às audiências marcadas 

e, como regra geral, também não formula proposta de acordo, deixo, para 

momento oportuno, a análise da conveniência da realização da audiência 

de conciliação [Enunciado n.º 35 da ENFAM]. Proceda-se à citação do réu 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contestação [art. 335 

do Código de Processo Civil]. O prazo, para oferecimento da contestação, 

será contabilizado a partir da data da juntada do aviso de recebimento ou 

do mandado judicial, devidamente cumprido [art. 335, inciso III e 231, 

ambos do Código de Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial [art. 344 do Código de Processo Civil]. Concedo ao 

requerente o benefício da assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas 

do Rio Verde/MT, em 27 de setembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, 

Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003866-22.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DO SOCORRO MIRANDA MONTEIRO (REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003866-22.2016.8.11.0045. Deveras, segundo a norma de 

regência, a viabilidade técnica dos embargos de declaração está 

condicionada a existência de erro material, de omissão, de obscuridade ou 

de contradição, de que padeça determinada decisão judicial ou sentença 

[art. 1022 do Código de Processo Civil]. Os embargos de declaração, 

todavia, em situações excepcionais, detêm efeitos infringentes e, portanto, 

a capacidade de executar uma ação ofensiva contra a decisão judicial, 

somente para corrigir premissa equivocada no julgamento e que, dado à 

reparação da situação de erro material, omissão, contradição ou 

obscuridade, a alteração da decisão desponte como consequência 

etiológico necessário-direta, na exata medida em que “a atribuição de 

efeitos modificativos a embargos declaratórios, nada obstante se trate de 

medida excepcional, é perfeitamente cabível nas situações em que, 

eliminada contradição ou obscuridade, ou suprida omissão a respeito de 

questão jurídica de especial relevância para o desate da lide, a alteração 

do julgado surja como consequência natural da correção efetuada” [cf.: 

STJ, REsp n.º 1.157.052/PI, 3.ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 

20/05/2014]. Com essas considerações, conclui-se, por inferência 

racional, que os embargos de declaração não podem ser utilizados com o 

objetivo exclusivo de promover a modificação do julgado e de provocar a 

reabertura da discussão/exame da matéria, para o efeito de reavaliar o 

acerto ou desacerto da decisão judicial, como sucedâneo de recurso — 

sob pena de desvio da função jurídico-processual desta modalidade de 

recurso. Com o intuito de corroborar com tais assertivas, a título de 

ilustração, lanço mão dos seguintes acórdãos paradigmas, colhido do 

repertório de jurisprudência do Augusto Supremo Tribunal Federal, que 

versam acerca de questões que guardam relação de similitude com a que 

se encontra sob enfoque: “Embargos declaratórios. Inexistência de 

omissão, contradição, obscuridade ou dúvida, no acórdão embargado (art. 

337 do RISTF). Embargos rejeitados. O que pretenderam os embargantes 

foi sustentar o desacerto do julgado e obter sua desconstituição. A isso 

não se prestam, porém, os embargos declaratórios.” (RTJ 134/1296, 

Relator: Min. Sydney Sanches). “(…) A FUNÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL 

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. - Os embargos de declaração, 

quando regularmente utilizados, destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que se 

registrem, eventualmente, no acórdão proferido pelo Tribunal. Os 

embargos declaratórios, no entanto, revelam-se incabíveis, quando a parte 

recorrente - a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de 
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obscuridade, omissão ou contradição - vem a utilizá-los com o objetivo de 

infringir o julgado e de viabilizar, assim, um indevido reexame da causa, 

com evidente subversão e desvio da função jurídico-processual para que 

se acha especificamente vocacionada essa modalidade de recurso. 

Precedentes. (…)” (RTJ 193-03/1103, Relator: Min. Celso de Mello). Pois 

bem. Do confronto/cotejo analítico do contingente probatório produzido no 

processo, denota-se que a decisão prolatada não exterioriza a existência 

de omissão e que a pretensão da embargante limita-se a rediscutir matéria 

já decidida, sob o argumento de que não houve a fixação do prazo de 

duração do benefício. Todavia, de suma importância enfatizar, por 

oportuno, que no penúltimo parágrafo da terceira folha da sentença 

(evento nº 14037819 – pág. 3), constou expressamente que “Em se 

tratando de benefício de natureza temporária, não há como determinar o 

seu termo final, pois não se poder prever até quando estará a segurada 

incapacitada; a verificação da reabilitação da autora, segundo o laudo 

pericial, depende do tratamento psiquiátrico que já está em curso”. De 

acordo com o disposto no art. 60, § 8.º da Lei n.º 8.213/1991: “Sempre 

que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, 

judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do 

benefício” (grifei). Logo, como não foi possível determinar o termo final do 

benefício, tal como decidido, incide na espécie o disposto no art. 60, § 9.º 

da Lei n.º 8.213/1991: “Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 

8º deste artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, 

contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto 

se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do 

regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei” (grifei). Cabe à 

autora, portanto, requerer a prorrogação do benefício junto ao INSS, caso 

ainda não tenha se reabilitado para o trabalho. Por via de consequência, 

diante desta moldura, tomando-se em consideração que a embargante 

objetiva provocar a reabertura da discussão/exame da matéria e que 

inexiste erro material, omissão, contradição ou obscuridade na decisão 

judicial, considero que o pedido formulado deva ser imediatamente 

rechaçado. Ante o exposto, REJEITO os embargos declaratórios e, como 

consequência, Mantenho na íntegra o veredicto anteriormente lançado. 

Declaro, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de recurso [art. 

1026 do Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 

27 de setembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003991-19.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DAS CHAGAS DAMASCENO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Carta Precatória n.º 1003991-19.2018.8.11.0045. Cumpra-se na forma 

deprecada, servindo a cópia como mandado. Após, com as baixas 

pertinentes, devolva-se a missiva, consignando-se as homenagens de 

estilo Lucas do Rio Verde/MT, em 27 de setembro de 2018. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001060-43.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO SILVA ALVES (EXEQUENTE)

KAMILLA ESPINDOLA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

DAIANY FRANK (ADVOGADO(A))

FELIPE DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001060-43.2018.8.11.0045. Item I – Deveras, como forma 

de dar-se vazão à premissa de que o processo executivo se desenvolve 

com o objetivo de concretizar a satisfação do interesse do 

credor-exequente [art. 797 do Código de Processo Civil], depreende-se, 

por força de proposição lógica, que o ato de penhora de bens do devedor 

deve, preferencialmente, prestar reverência à gradação delineada no art. 

835 do Código de Processo Civil — idealizada com o objetivo de viabilizar a 

liquidação da obrigação, pendente de pagamento, de maneira natural e 

célere. Isso significa dizer, portanto, que mesmo que o devedor-executado 

possua, integrados ao patrimônio pessoal, outros bens de diferentes 

categorias e natureza, disponíveis para promover a garantia da demanda 

executiva, deve, como forma de se concretizar a efetividade da prestação 

jurisdicional, ser conservada a incolumidade da ordem de realização do 

ato de penhora, sob pena de ineficácia da nomeação. Admite-se, todavia, 

que a ordem de gradação legal de realização da penhora sofra 

relativização, dado à incidência de determinadas particularidades, que 

traduzam, de modo coexistente, a necessidade de alteração da ordem e 

que, a adoção da relativização da gradação legal, se reverta em benefício 

da satisfação do crédito exigido [cf.: STJ, REsp n.º 791.573/RS, 2.ª Turma, 

Rel.: Min. Eliana Calmon, j. em 07/02/2006; STJ, REsp n.º 167.158/PE, 4.ª 

Turma, Relator: Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. em 17/06/1999]. Pois 

bem. Do confronto/cotejo analítico do material cognitivo produzido no 

processo, denota-se que, não só a indicação de bens à penhora deixou 

de prestar observância à gradação preconizada na legislação de 

regência, como também o executado deixou de veicular, baseado em 

elementos do caso concreto, fundamentação idônea que pudesse 

justificar a superação da ordem legal. Com o intuito de corroborar com tais 

assertivas, a título de ilustração, lanço mão do seguinte acórdão 

paradigma, colhido do acervo de jurisprudência do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, que versa a respeito de situação análoga à presente: 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA 

CAUTELAR. EXECUÇÃO. PENHORA. NOMEAÇÃO DE BENS. GRADAÇÃO 

LEGAL. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DOS ARTS. 620 E 655 DO CPC. 

REJEIÇÃO DE BENS INDICADOS. VERIFICAÇÃO DOS MOTIVOS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. - Embora a execução deva ser 

realizada pelo modo menos gravoso ao devedor, isso não autoriza a 

inversão aleatória da ordem do artigo 655 do CPC, conforme a 

conveniência do executado. O sentido a ser dado à regra do art. 620 do 

CPC é que a opção pela via menos prejudicial ao devedor só se justifica 

quando os bens em cotejo se situem no mesmo nível hierárquico, ou seja, 

havendo outros bens em posição superior na ordem de preferência 

estabelecida no art. 655, nada impede que o credor recuse aqueles 

oferecidos pelo devedor. - Tendo a empresa nomeado bens à penhora 

sem observar a ordem estabelecida no art. 655 do CPC, é admissível a 

recusa do credor com a conseqüente indicação à penhora de numerário 

em conta-corrente, sem que isso implique em afronta ao princípio da menor 

onerosidade da execução previsto no art. 620 do CPC. - A controvérsia 

sobre a não-aceitação pelo credor dos bens oferecidos à penhora e a 

observância de que o processo executivo se dê da maneira menos 

gravosa ao devedor requerem atividade de cognição ampla por parte do 

julgador, com a apreciação das provas carreadas aos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 07 do STJ. Agravo a que se nega 

provimento. (AgRg na MC 14.798/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe 28/11/2008) — com 

destaques não inseridos no texto original. Portanto, diante desta 

perspectiva, dado à ineficácia da indicação de bens à penhora, Indefiro o 

pedido de nomeação de bens, formulado pelo devedor. Item II – 

Considerando-se a ausência de informações a respeito da existência de 

bens, passíveis de penhora, DETERMINO a realização de consulta, junto 

ao sistema RenaJud, com o objetivo de obter informações acerca da 

existência de veículos em nome do executado. Com a juntada do extrato, 

intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

andamento no processo. Item III – Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 

27 de setembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001604-31.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO (ADVOGADO(A))

ANDREA ZANUTTO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos (IMPETRADO)

Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001604-31.2018.8.11.0045. Trata-se de Mandado de 

Segurança impetrado por Andréa Zanutto, devidamente qualificada, contra 
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ato praticado pela Secretária Municipal de Administração e Recursos 

Humanos e pelo Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde/MT, ambos já 

qualificados, oportunidade em que alegou ter realizado o concurso público 

para provimento do cargo de “bioquímico citologista”, disponibilizado pela 

Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde/MT, tendo logrado obter o 

segundo lugar na ordem de classificação. Disse que o certame foi 

homologado em março de 2014 e que edital de convocação foi publicado 

na própria Comarca em 16 de março de 2018, não tendo havido a 

convocação pessoal da impetrante. Destacou a ocorrência de caso 

fortuito, referindo que o Poder Judiciário entrou em recesso forense, o que 

impediu a obtenção das certidões necessárias. Defendeu a ilegalidade do 

ato praticado pelas autoridades coatoras, concernente à inabilitação do 

certame. Pugnou, ao final, pela concessão da ordem mandamental para o 

fim de assegurar à impetrante o direito de assumir o cargo. Foi indeferida a 

liminar e ordenada à notificação da autoridade coatora para que prestasse 

informações. Notificada, a autoridade tida como coatora apresentou 

informações, sustentando a legalidade do ato. Pediu, ao final, a denegação 

da ordem. O Ministério Público, intimado, veiculou parecer. Vieram os autos 

conclusos para deliberação. É o sucinto relatório. Passo a decidir. Não 

subsistem questões preliminares que demandem análise e, conforme se 

denota do exame dos autos, os ditames processuais foram observados, 

não existindo quaisquer nulidades processuais a serem decretadas. 

Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à 

realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições 

da ação e pressupostos processuais), passo a análise da questão de 

fundo da demanda. Importa consignar, inicialmente, que a procedência do 

mandado de segurança requer a presença de direito líquido e certo, 

comprovado por meio de prova documental pré-constituída, que seja 

violado por ato ilegal praticado por autoridade. Pertinente, nesse particular, 

a lição de Hely Lopes Meirelles: “Direito líquido e certo é o que se 

apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto 

a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos. Em última análise, direito líquido e certo é direito 

comprovado de plano” (Mandado de segurança. São Paulo: Malheiros, 

2000, 22ª ed., p. 35/36). Pois bem. Compulsando o conjunto de provas 

produzido no processo, depreende-se que a impetrante inscreveu-se e 

realizou as provas referentes ao concurso público para provimento do 

cargo de “bioquímico citologista”, objeto do Edital nº 001/2013, da 

Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde/MT, e que, também, figurou na 

lista geral de aprovados no certame, destacando-se em primeiro lugar na 

ordem de classificação (evento n.º 12918742). Segundo os informes 

produzidos no processo, verifica-se que, embora a aprovação da 

impetrante e a homologação do certame no ano de 2014, o edital de 

convocação e nomeação somente foi publicado em 16 de março de 2018, 

no Diário Oficial de Contas da Prefeitura de Lucas do Rio Verde/MT 

(evento n.º 12918660). Infere-se, também, do material cognitivo 

engendrado no processo, mormente o teor das informações prestadas 

pelas autoridades coatoras (evento nº 13641548), que não obstante o 

decurso de tempo razoável desde a homologação do resultado do certame 

– quase 4 (quatro) anos – a Administração Pública não promoveu a 

notificação pessoal da impetrante acerca do ato de convocação e 

nomeação. Dando sequência a linha de raciocínio desenvolvida, não 

constitui demasia enfatizar, por conveniente, que o princípio da publicidade 

previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, preconiza que a 

Administração Pública deve conferir seus atos a mais ampla divulgação 

possível, principalmente quando os administrados forem individualmente 

afetados pela prática do ato. Daí porque, a despeito da ausência de 

previsão editalícia acerca da convocação pessoal dos candidatos 

aprovados no concurso, consolidou-se na jurisprudência pátria o 

entendimento da necessidade de notificação pessoal do candidato após 

considerável lapso temporal entre a homologação do certame e o ato de 

nomeação/posse, sob pena de violação aos princípios da publicidade e da 

razoabilidade. Cumpre relembrar, por oportuno, que o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça reafirmou essa diretriz jurisprudencial, em sucessivos 

e diversos julgamentos, valendo referir, por ser expressiva dessa 

orientação, as decisões consubstanciadas em acórdãos assim 

ementados: “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO. 

CONVOCAÇÃO. MEIO UTILIZADO. LONGO LAPSO TEMPORAL. PRINCÍPIO 

DA RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO. NOMEAÇÃO TARDIA FRUTO DE 

DECISÃO JUDICIAL. RETROAÇÃO DOS EFEITOS. DESCABIMENTO. 

REMOÇÃO PARA CAPITAL. DIREITO. INEXISTÊNCIA. 1. É desarrazoada a 

convocação de candidato apenas por meio de publicação na imprensa 

oficial ou na página oficial do órgão na internet, quando transcorrido lapso 

temporal considerável entre a publicação da homologação do certame e a 

nomeação do aprovado. (...) 4. Agravos regimentais desprovidos.” (STJ, 

AgRg no RMS 33.369/MS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, 

DJe 17/02/2017). “ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM 

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONSIDERÁVEL 

LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A 

CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO APROVADO. INSUFICIÊNCIA DA 

PUBLICAÇÃO DO EDITAL CONVOCATÓRIO APENAS NO DIÁRIO OFICIAL. 

NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. 1. Ainda que no edital do 

concurso público haja previsão no sentido de que as comunicações feitas 

aos candidatos devam ser efetivadas através da Imprensa Oficial, foge à 

razoabilidade exigir-se que o candidato acompanhe diariamente o Diário 

Oficial, durante a vigência do concurso, por longo lapso temporal, sob 

pena de violação aos princípios da publicidade e da razoabilidade. (...).” 

(STJ, RMS 27.894/PB, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 

08/09/2015). Nessa ordem de ideias, à luz de tais balizamentos de ordem 

fática e jurídica, em que restou evidenciado, estreme de quaisquer 

dúvidas, que a impetrante logrou aprovação no concurso público para 

provimento do cargo de “bioquímico citologista” da Prefeitura Municipal do 

Município de Lucas do Rio Verde/MT, adicionado à circunstância de que, 

após decorrido o prazo de quase 4 (quatro) anos desde a homologação 

do resultado do certame, a Administração Pública publicou o ato de 

convocação e nomeação somente no Diário Oficial de Contas do Município 

de Lucas do Rio Verde/MT, sem promover a necessária notificação 

pessoal da impetrante, entendo que a concessão parcial da segurança é 

medida que se impõe. Cumpre ressaltar, por conveniente, que se mostra 

inviável, neste momento, determinar-se que a impetrante seja empossada 

e nomeada no cargo, visto que a discussão, objeto da ação de mandado 

de segurança, limita-se a examinar a validade/invalidade do ato de 

convocação. Na realidade, com a reabertura do prazo, a impetrante deve 

comprovar o requisitos necessários para assunção do cargo e, 

consequentemente, a Administração Pública realizar a sua nomeação. 

Ante o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM MANDAMENTAL 

impetrada por Andréa Zanutto contra ato praticado pela Secretária 

Municipal de Administração e Recursos Humanos e pelo Prefeito Municipal 

de Lucas do Rio Verde/MT, para o fim de: a) Determinar que as 

autoridades coatoras providenciem, no prazo de 10 (dez) dias, a 

notificação pessoal da impetrante, no endereço cadastrado no processo, 

sobre o ato de convocação e nomeação no cargo de “bioquímico 

citologista” no quadro de servidores do Município de Lucas do Rio 

Verde/MT; b) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o 

mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo 

Civil. Remeta-se cópia do presente veredicto às autoridades tidas como 

coatoras. Isento do pagamento de custas judiciais [art. 10, inciso XXII da 

Constituição do Estado de Mato Grosso]. Sem honorários advocatícios, 

forte no conteúdo da Súmula n.º 512 do STF e da Súmula n.º 105 do STJ. 

Fica sujeita a decisão, ao duplo grau de jurisdição, independentemente de 

recurso voluntário, podendo, contudo, ser executada provisoriamente, à 

luz do disposto no art. 14, §§ 1.º e 3.º da Lei n.º 12.016/2009. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 27 de setembro de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 99661 Nr: 5683-12.2014.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR BATISTA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLEICA FATIMA GOES 
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FERMINO DE LIMA - OAB:4.049/MT

 Vistos etc.,

Compulsando detidamente os autos, verifico que o acusado Valdir Batista 

dos Reis, devidamente citado por edital (fl. 113), não compareceu em Juízo 

e nem constituiu advogado, razão pela qual, SUSPENDO O PROCESSO E O 

CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL, com fundamento no art. 366, do 

Código de Processo Penal.

Deixo de analisar a decretação da prisão preventiva do acusado vez que 

o Ministério Público não requereu tal medida.

Arquive-se provisoriamente o presente feito, com baixa no relatório 

estatístico, porém sem baixa na distribuição, até informações acerca do 

atual paradeiro do acusado, quando deverá ser imediatamente levado à 

conclusão.

Intimem-se. Dê ciência ao MP.

Cumpra-se com urgência vez que se trata de processo das metas 02 e 04 

de 2018 do CNJ.

Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 151890 Nr: 1011-19.2018.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO - RS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RENATO FOLETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 Vistos etc.,

1. O recuperando, por meio de advogado constituído, na oportunidade em 

que informou a existência de outros executivos de pena do recuperando 

na Comarca de Três de Maio/RS na mesma situação deste, consistente 

nos autos n.º 074/2.03.0001307-6 e nº. 074/2.03.0001437, requereu 

também a extinção da punibilidade dos mesmos (fls. 48/50).

2. Assim sendo, e visando a apreciação do pedido de extinção da 

punibilidade deste feito e dos demais em uma única oportunidade, acolho 

em parte o parecer Ministerial de fl. 67, no sentido de determinar a 

expedição de ofício ao Juízo da Execução Penal da Comarca de Três de 

Maio/RS, solicitando-lhe a remessa de todos os executivos de pena do 

recuperando, notadamente os autos nº 074/2.03.0001307-6 e nº. 

074/2.03.0001437, vez que ele reside nesta Comarca.

3. Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 160666 Nr: 6254-41.2018.811.0045

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA JUDICIARIA CIVIL DE LUCAS 

DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO TOSCANO DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Antonio Lorensetti 

- OAB:18999/MT

 .ISSO POSTO, com fundamento no artigo 316, do Código de Processo 

Penal, REVOGO o decreto de prisão preventiva contra o requerente 

MARCIO TOSCANO DE MEDEIROS, qualificado nos autos.Não obstante, 

fixo as seguintes medidas cautelares diversas da prisão:a)Comparecer 

em todos os atos a que for intimado;b)Não mudar de endereço sem prévia 

comunicação a este Juízo;c)Proibição de ausentar-se da Comarca de 

Nova Mutum/MT por mais de 30 (trinta) dias sem autorização deste 

Juízo;d)Não ingerir bebidas alcóolicas ou consumir drogas 

proibidas;e)Proibição de aproximar-se da vítima Renata Maria de Souza no 

limite mínimo de 500 (quinhentos) metros;f)Proibição de manter contato 

com a vítima Renata Maria de Souza por qualquer meio de 

comunicação.Advirta-se o indiciado que o descumprimento das medidas 

cautelares acima, poderá acarretar na decretação da prisão 

preventiva.Expeça-se o competente alvará de soltura, se por outro motivo 

não estiver preso.Intime-se a vitima desta decisão, nos termos do 

CPP.Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público.Às providências e 

expedientes necessários, observando as formalidades legais.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000819-69.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELICE DE SOUZA MONTEIRO (REQUERENTE)

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000819-69.2018.8.11.0045. REQUERENTE: VALDELICE DE SOUZA 

MONTEIRO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Dispensado 

o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais 

foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, por isso 

mesmo é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o 

Sistema Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir o 

amplo acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do 

conflito". Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, 

que afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), 

não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está 

obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado 

às orientações supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos 

do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, em que alega a Reclamante que o 

seu nome foi inserido indevidamente junto ao Serasa, por dívida que 

desconhece. Aduz que possui relação jurídica com a Reclamada, mas 

desconhece o débito apontado. Por essas razões requer a condenação 

da Reclamada por danos morais. Em contestação, a Reclamada alega que 

a parte autora é titular da conta corrente nº 21853 – Ag. 1583 e que fez 

empréstimo pessoal no valor de R$500,00 (quinhentos reais) no caixa de 

autoatendimento e que não foi adimplido pela Requerente. Com isso requer 

a improcedência da ação. Friso que os argumentos e documentos trazidos 

aos autos pela defesa, não foram suficientemente impugnados. Após 

analisar detidamente os autos, e os documentos a ele trazidos entendo 

que o pedido exordial é improcedente. Com efeito, a reclamante é 

devedora da reclamada, conforme restou demonstrado pela empresa 

requerida, que por sua vez não comprovou o pagamento de tais débitos. 

Logo, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta indevida por 

parte da reclamada, não há que se falar em ocorrência de dano moral, 

uma vez que, ausentes os requisitos necessários para que haja o dever 

de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre e o 

ato e o dano e a culpa da parte reclamada na ocorrência do fato danoso. 

Com relação a litigância de má-fé, requerida na contestação, entendo que 

não deve ser deferida, uma vez que se trata, no caso, do livre arbítrio do 

Direito Constitucional de Ação. POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos 

consta, julgo IMPROCEDENTE os pedidos da exordial. Com arrimo no que 

dispõe a primeira parte do inc. I do art. 487 do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Deixo de 

proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 55 

da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica a reclamada isenta do 

pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 

9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 
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à MM. Juiza da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 29 de maio de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza 

Leiga. I. Homologo a decisão proferida pela juíza leiga, com fundamento no 

artigo 40 da Lei n. 9.099/95 . [1] II. Int. Lucas do Rio Verde/MT, 19 de junho 

de 2018. Melissa de Lima Araújo, Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010939-57.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

UNIC SORRISO LTDA (EXEQUENTE)

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES (ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES (ADVOGADO(A))

ALEX DA CRUZ CORDEIRO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010939-57.2015.8.11.0045. Vistos. Intime-se o Exequente para se 

manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, indicando bens do devedor 

passíveis de penhora, sob pena de extinção. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, 26 de junho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001632-33.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GIANE BEATRIZ PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001632-33.2017.8.11.0045. REQUERENTE: GIANE BEATRIZ PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. O Superior 

Tribunal de Justiça afetou o Recurso Especial n.º 1.692.023/MT e 

1.699.851/TO e Embargos de Divergência em Recurso Especial 

1.163.020/RS para julgamento, pelo sistema dos recursos repetitivos, da 

tese que examinará sobre a “inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de 

Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição de energia Elétrica (TUSD)”, razão pela qual foi determinada a 

suspensão, em todo o território nacional, dos processos que versem 

sobre a matéria. Cumpra-se a ordem de suspensão do andamento do 

processo até julgamento definitivo do tema em sede recurso repetitivo pelo 

STJ. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio 

Verde-MT, 26 de junho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001074-27.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

RAIANE MARQUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Em decorrência do não comparecimento do reclamante na 

audiência de conciliação, julgo extinto o processo, com fundamento no 

artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Condeno a parte reclamante ao 

pagamento das custas e despesas processuais (ENUNCIADO 28 – 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas). Dispensado o 

registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Após, o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos dando-se as baixas devidas. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 26 de junho de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001049-14.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

GERUZA CARVALHO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Em decorrência do não comparecimento do reclamante na 

audiência de conciliação, julgo extinto o processo, com fundamento no 

artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Condeno a parte reclamante ao 

pagamento das custas e despesas processuais (ENUNCIADO 28 – 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas). Dispensado o 

registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Após, o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos dando-se as baixas devidas. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 26 de junho de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003493-20.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ODERLY FIGUEIRA DOS REIS (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003493-20.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ODERLY FIGUEIRA DOS REIS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Nos termos do artigo 317 do Código de 

Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial consistente em colacionar nos autos cópia 

de comprovante de residência em seu nome atualizada (cópia de fatura de 

consumo de energia elétrica, conta de consumo de serviços de telefonia, 

consumo de água, contrato de locação de com firma reconhecida, 

declaração de residência com firma reconhecida pelo proprietário ou outro 

comprovante de endereço idôneo com firma reconhecida) contemporâneo 

ao ajuizamento da ação, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Nos 

casos em que o comprovante encontrar-se no nome do 

cônjuge/companheiro, a parte autora deverá comprovar a relação conjugal 

ou comprovar relação com o titular do comprovante de endereço. Ressalto 

que a comprovação da residência é essencial para fixação da 

competência territorial do juizado, inclusive para garantia de qualquer 

direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. Às providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 14 de 

setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001255-28.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ODACIR FRANCISCO ALVES DAROLD (REQUERENTE)

MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS 

DO RIO VERDE AV. AVENIDA MATO GROSSO, 1912-S, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 

35492787 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÚMERO DO 

PROCESSO: 1001255-28.2018.8.11.0045 REQUERENTE: ODACIR 

FRANCISCO ALVES DAROLD Advogado do(a) REQUERENTE: MIKLAEL 

DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES - MT0017889A REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Advogado 

do(a) REQUERIDO: EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

MT0013431A-A FINALIDADE: Intimação das partes acerca da audiência de 

conciliação designada, conforme dados abaixo: AUDIÊNCIA DESIGNADA: 

Tipo: Conciliação Sala: LUCAS RIO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 08/11/2018 Hora: 15:15 , sito no endereço acima 

indicado. Ademais, a fim de afastar eventual alegação e prestigiando o 

princípio da economia e celeridade processual, fica a parte reclamada 

intimada da liminar deferida nos autos, a fim de que cumpra na forma 

determinada. ADVERTÊNCIAS: O não comparecimento às audiências 

importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais 

do autor e proferindo-se o julgamento de plano. Comparecendo a parte 

promovida (ré), e não obtida a conciliação, poderá a ação ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 
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e julgamento. O promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, 

na audiência de instrução e julgamento, sendo obrigatória, nas causas de 

valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. Em se 

tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da 

audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Este 

processo tramita de forma eletrônica nos termos da Lei n. 11.419/2006, 

cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br , para se cadastrar neste 

sistema compareça na sede da Unidade ou Órgão Jurisdicional de 

tramitação. Documentos (procurações, cartas de preposição, 

contestações, etc) devem ser trazidos ao juízo em formato digital, em 

arquivos com no máximo 5MB cada. LUCAS DO RIO VERDE, 27 de 

setembro de 2018. Assinado Digitalmente FABIO LUCIO DA SILVA Gestor 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011705-13.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS (ADVOGADO(A))

EVERSON DAMIAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte reclamada, por seu advogado e via DJE, para efetuar 

o pagamento dos honorários sucumbenciais, contraído em sede de 

recurso (id. 13788698).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002134-69.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

TRETTO & TRETTO LTDA ME - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIANO RODRIGUES DE FREITAS TOSTA (EXECUTADO)

 

ar

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000166-04.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUDSON MARTINS CORREA - ME (REQUERIDO)

LEANDRO DA ROCHA SALMERON (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 08/11/2018. às 15:45 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002992-03.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

LUCY MARIA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002992-03.2017.8.11.0045. REQUERENTE: LUCY MARIA DE ARAUJO 

REQUERIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO 

VERDE Vistos. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais c/c pedido de Tutela de Urgência proposta 

por LUCY MARIA DE ARAÚJO KERKHOF, em desfavor de CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE. Narra, em 

síntese, ser servidora pública do município de Lucas do Rio Verde e 

realizou empréstimo consignado contratado pela Caixa Econômica para o 

pagamento de 36 (trinta e seis) parcelas no valor de R$ 346,22 (trezentos 

e quarenta e seis reais e vinte e dois centavos), sendo o primeiro 

desconto em janeiro de 2014 e o último em dezembro de 2016. Ocorre que 

foi surpreendia com a negativação de seu CPF ao tentar efetuar uma 

compra a prazo no comércio local em razão de um debito no valor de R$ 

373,31 (trezentos e setenta e três reais e trinta e um centavos). Por essa 

razão requer, liminarmente, a exclusão de seu CPF dos órgão de proteção 

ao crédito e indenização por danos morais e materiais. É o sucinto 

relatório. Fundamento e decido. A competência do Juízo é um dos 

pressupostos processuais, que deve ser observado pelo Juiz, ainda que 

não alegado pelas partes, por se tratar de princípio de ordem pública. 

Assim, o Magistrado tem a obrigação legal de analisar se estão presentes 

os pressupostos processuais, dentre eles a competência do juízo. O 

artigo 109, inciso I, da Carta Magna estabelece que a competência para 

julgamento da lide que envolvem empresas públicas federais, é da Justiça 

Federal, litteris: Art. 109 - Aos juízes federais compete processar e julgar: 

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública 

federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou 

oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as 

sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; Assim, conforme se 

depreende dos autos a matéria discutida tem como Requerida uma 

empresa pública federal, e conforme dispõe a Constituição Federal a 

competência para processar tais ações é da Justiça Federal de cada ente 

federativo, não possuindo este juízo estadual competência para a análise 

dos pedidos, dispondo ainda sobre o mesmo tema a súmula 105 do STJ: 

COMPETE A JUSTIÇA FEDERAL DECIDIR SOBRE A EXISTENCIA DE 

INTERESSE JURIDICO QUE JUSTIFIQUE A PRESENÇA, NO PROCESSO, DA 

UNIÃO, SUAS AUTARQUIAS OU EMPRESAS PUBLICAS. Quanto ao 

reclamado Município de Lucas do Rio Verde, no caso em apreço, por se 

tratar de litisconsórcio e as peculiaridades do caso concreto, o feito 

deverá ser encaminhado para da Justiça Federal em relação a segunda 

reclamada, visto que não há como desmembrá-lo.. Ante o Exposto, 

DECLARO a Incompetência deste Juízo para processar e julgar o feito, e, 

em consequência, INDEFERO A INICIAL e julgo extinto este processo, sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 485, I, CPC. Publique-se. Intime-se. 

Após, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 22 de maio de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000663-81.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO SAMIR DE DEUS (ADVOGADO(A))

FERNANDA RODRIGUES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (ADVOGADO(A))

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE - MT. Processo 

n. 1000663-81.2018.811.0045 LOJAS AVENIDA LTDA., devidamente 

qualificada nos autos da Reclamação Cível em epígrafe, que lhe move 

FERNANDA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO, vem, mui respeitosamente à 

presença de Vossa Excelência, a fim de realizar o cumprimento da 

sentença, REQUERER a juntada aos autos do comprovante de pagamento 

da condenação, no valor de R$1.146,97 (Um mil, cento e quarenta e seis 

reais e noventa e sete centavos), conforme documento anexo. Desta 

feita, a Reclamada requer a extinção do processo, ante o cumprimento 

integral da obrigação. Nestes termos, pede deferimento. Lucas do Rio 

Verde - MT, 14 de junho de 2018. VALERIA BAGGIO RICHTER OAB/MT 

4.676

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003528-77.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROMULO DOS SANTOS (REQUERENTE)

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GERADOR S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora acerca da redesignação da audiência de 

conciliação para o dia 08/11/2018, às 16h15min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003297-50.2018.8.11.0045
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Parte(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA (ADVOGADO(A))

ACOLUCAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DULCI LUCIA CARDOSO (REQUERIDO)

VANDERELI CEZAR CARDOSO (REQUERIDO)

FELIPE CARDOSO - ME (REQUERIDO)

FELIPE CARDOSO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora acerca da audiência de conciliação designada 

para o dia 08/11/2018, às 16h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-65.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO (ADVOGADO(A))

VINICIUS DA SILVA ACCO (REQUERENTE)

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI (ADVOGADO(A))

LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000095-65.2018.8.11.0045. REQUERENTE: VINICIUS DA SILVA ACCO 

REQUERIDO: LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM 

Vistos. I. Relatório. Dispenso o relatório em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. II. Fundamentação. O feito comporta julgamento no 

estado em que se encontra, com fundamento no artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, notadamente, porque satisfatoriamente 

comprovadas as circunstâncias fáticas que embasam o pedido, tornando 

indispensável dilação probatória. Além disso, os documentos aportados 

nos autos são suficientes para a análise da controvérsia; bem como o 

feito deve ser resolvido nos contornos dos princípios que informam o JEC 

– simplicidade, celeridade e informalidade (art. 2º, da Lei n. 9.099/95). Com 

relação à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, há de se 

ressaltar que o caso em espécie alberga sua aplicação, visto que a parte 

reclamante figurava claramente como consumidora, pois se utilizou de 

aquisição de serviços oferecidos pela reclamada, sendo destinatário final 

do serviço; e, de outro lado, a parte reclamada enquadra-se como 

fornecedora, tal qual dispõe os artigos 2º e 3º, § 2º do Código de Defesa 

do Consumidor. Não reconheço a revelia da reclamada, uma vez que o 

prazo da contestação é prazo processual, contando-se a partir do 1º dia 

útil seguinte à audiência de conciliação, sendo, portanto, tempestiva a 

defesa da reclamada. O reclamante sustenta ter adquirido diretamente do 

site da reclamada uma banheira de hidromassagem aquecedor, 

42x150x76cm, da marca Mysia G1 Confort Jacuzzi, Código 89069925, 

pelo valor de R$ 3.130,90 (três mil, cento e trinta reais e noventa 

centavos), cujo prazo de entrega do produto era de 21(vinte e um) dias. 

Porém, a entrega não foi realizada no prazo previsto e, além disso, a 

reclamada entregou produto diverso do adquirido pelo autor, sem motor e 

aquecedor, além da marca que divergia do produto adquirido. A 

reclamada, por sua vez, defende que o autor não comprovou que o 

produto entregue era diverso do adquirido no site da loja. Com efeito, a 

reclamada contratou uma transportadora para entregar o produto na 

residência do consumidor, cuja responsabilidade de verificar se o produto 

confere é do fornecedor do produto ou serviço, não podendo transferir 

essa responsabilidade ao consumidor que é a parte mais vulnerável na 

relação. De qualquer modo, como visto na audiência de conciliação, a 

reclamada fez acordo de restituição do valor pago pelo produto, bem como 

do frete pago pelo consumidor. Além disso, o autor procurou resolver a 

questão no Procon; mas a tentativa de resolver a situação 

administrativamente restou infrutífera. De outro lado, é possível constatar 

pelas mensagens de e-mails as características e marca do produto 

adquirido pelo autor, de modo que competia à reclamada o ônus de provar 

que o produto entregue era de fato o escolhido pelo consumidor (art. 373, 

II, do CPC). Além disso, o produto foi entregue com muitos dias de atraso, 

o reforça a desídia da reclamada em relação ao compromisso assumido 

com o reclamante. Nesse contexto, forçoso que se condene a reclamada 

à restituir ao autor a quantia de R$ 3.604,45 (três mil, seiscentos e quatro 

reais e quarenta e cinco centavos) referente aos danos materiais, 

devidamente comprovados nos autos. Assim, a reclamada poderá, após o 

pagamento da quantia respectiva retirar da residência do autor, à sua 

custa, em data e horários a serem previamente agendados com ele, o 

produto diverso do adquirido. A reclamada também deverá reparar o dano 

moral sofrido pelo reclamante, já que a situação vivenciada por ele, em 

decorrência da conduta da requerida, extrapolou o mero dissabor. 

Verifica-se que de acordo com os fatos narrados nos autos, a requerida 

submeteu o reclamante a via crucis para solucionar o problema (criado 

pela própria reclamada) que, ao que consta, poderia ter sanado o 

problema de forme célere por ela, eis que, em relação a uma compra, a 

reclamada entregou o produto com atraso, produto diverso do 

efetivamente adquirido. Depois, instaurado o impasse, o autor fez 

reclamações no PROCON, mas, ainda assim, a reclamada não o fez, 

tendo, o autor, consumidor, de valer-se do Poder Judiciário para ter direito 

básico atendido. Isso rompeu o equilíbrio emocional do consumidor e 

caracterizou o dano moral, pelo que a reclamada deve ser 

responsabilizada. Há de se verificar, pois, qual o valor a que a parte 

autora faz jus, em razão do moral experimentado. No tocante ao dano 

moral, entendo que esta deve ser fixada em montante suficiente para 

compensar o autor, punir o agente e persuadir a reclamada a adotar 

providências para que situações semelhantes não se repitam, sem, 

contudo, acarretar o enriquecimento do lesado, deve, ainda, levar em 

conta o grau de reprovabilidade da conduta, a extensão dos danos e a 

capacidade econômica das partes. Além disso, relativamente ao quantum, 

em se tratando de danos morais, inexiste critério objetivo para sua 

valoração (inteligência da Súmula 281 do STJ – “A indenização por dano 

moral não está sujeita à tarifação prevista na Lei de Imprensa”), até 

porque deve ser fixado de acordo com as peculiaridades da hipótese 

concreta, levando em conta a extensão do dano (art. 944 do Código Civil) 

e tomando por base critérios de razoabilidade e proporcionalidade, para 

que o valor não seja fonte de enriquecimento indevido ao lesado (art. 884 

do Código Civil/2002) e, de outro lado, para que não seja ínfimo ao ponto 

de não imprimir caráter punitivo ao ofensor. Assim, entendo que o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) atende bem aos parâmetros acima, sobretudo 

porque, conquanto tenha o reclamante comprovado no presente caso a 

ocorrência de danos morais, mesmo assim, não houve a comprovação de 

dano com base na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, pois 

segundo a Ministra Nancy Andrigh no acórdão proferido no REsp 

1.634.851/RJ: “A frustração do consumidor de adquirir o bem com vício, 

não é razoável que acrescente o desgaste para tentar resolver o 

problema ao qual ele não deu causa, o que, por certo, pode ser evitado – 

ou, ao menos, atenuado – se o próprio comerciante participar ativamente 

do processo de reparo, intermediando a relação entre consumidor e 

fabricante, inclusive porque, juntamente com este, tem o dever legal de 

garantir a adequação do produto oferecido ao consumo”, neste sentido, 

na casuística dos autos o reclamante não comprova que tenha 

demandado excessivo período de seu tempo para as tratativas com a 

reclamada, de modo que justifica-se o valor fixado a título de composição 

pelos danos morais experimentados. Por arremate, conforme entendimento 

consolidado na jurisprudência do STJ, a condenação a título de dano moral 

inferior ao pretendido não implica em sucumbência recíproca. III. 

Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados 

na reclamação cível com pedido de obrigação de fazer proposta por 

VINÍCIUS DA SILVA ACCO em desfavor de LEROY MERLIN COMPANHIA 

BRASILEIRA DE BRICOLAGEM, para: (i) CONDENAR a reclamada à restituir 

ao autor o valor de R$ 3.604,45 (três mil, seiscentos e quatro reais e 

quarenta e cinco centavos) correspondente ao dano material, sobre o qual 

incide correção monetária pelo INPC a partir do desembolso, e juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, partir da citação. Após o pagamento, 

caso ainda não tenha sido feito, a reclamada poderá retirar o produto 

diverso entregue na residência do reclamante, no prazo de 20 (vinte) dias, 

mediante prévio agendamento de dia e hora com o autor, às suas próprias 

expensas e sob pena de decadência, ou seja, decorrido o prazo fixado o 

produto incorporar-se-á ao patrimônio do autor e; (ii) CONDENAR a 

reclamada ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título 

de compensação pelos danos morais experimentados pela reclamante, 

sobre o qual sobre o qual incide correção monetária pelo INPC/IBGE, desde 

a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros moratórios de 1% (um 

por cento) a.m., conforme norma do art. 406, do Código Civil, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, a contar do evento danoso, ou seja, do dia 

subsequente da data prevista para a entrega do produto na residência da 

reclamante (Súmula 54 do STJ). Consequentemente, JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito nos termos dos artigos 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Não efetuado o pagamento no prazo de 15 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034828/9/2018 Página 333 de 849



(quinze) dias corridos, contados do trânsito em julgado desta sentença, 

em não havendo pagamento voluntário, o montante da condenação será 

acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) na fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil, sem prejuízo da multa diária pela não cumprimento da 

obrigação de fazer. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza 

Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 04 de 

setembro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 04 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001279-56.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA (ADVOGADO(A))

MARLENE SEIDEL NODARI (REQUERENTE)

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora acerca da audiência de conciliação designada 

para o dia 08/11/2018, às 16h45min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002933-15.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MARZARI (ADVOGADO(A))

SGR COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME (REQUERENTE)

DANUSA SERENA ONEDA (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANO JORGE VIANNA SILVA OAB - 856.516.721-68 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora acerca da audiência de conciliação designada 

para o dia 08/11/2018, às 17h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002933-15.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MARZARI (ADVOGADO(A))

SGR COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME (REQUERENTE)

DANUSA SERENA ONEDA (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANO JORGE VIANNA SILVA OAB - 856.516.721-68 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

manifestação de Id. 15609072, INTIMO a parte autora para manifestação 

no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 27 de setembro de 2018. Fabio 

Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

6ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004512-95.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS MILAGRES DA CONCEICAO OLIVEIRA (AUTOR(A))

ERISMAR LIMA PEREIRA (AUTOR(A))

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA (ADVOGADO(A))

ANDREIA LEHNEN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004512-95.2017.8.11.0045. 

AUTOR(A): MARIA DOS MILAGRES DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA, ERISMAR 

LIMA PEREIRA RÉU: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE, 

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE VISTOS. Considerando que o 

Município concordou com os honorários do perito (manifestação constante 

do Id. 12155360), ordeno sua intimação, para que deposite o valor dos 

honorários do perito, no prazo de 15(quinze) dias. Após, intime-se o perito 

nomeado a fim de que agende data, para realização da pericia (Id. 

11133315), respondendo aos quesitos apresentados pelas partes, 

constantes dos autos. Cumpra-se, às providências necessárias. Lucas do 

Rio Verde/MT,26 de setembro de 2018. Gisele Alves Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004304-48.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON ALCANTARA DA ROSA (REQUERENTE)

LEONARDO DE JESUS SOUZA (REQUERENTE)

LIDIO FREITAS DA ROSA (ADVOGADO(A))

ROGERIO APARECIDO FERREIRA ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TERCEIROS POSSUIDORES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º VISTOS. Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestem acerca das provas que pretendem produzir, 

indicando, sua pertinência e o objetivo de sua realização, sob pena de 

preclusão. Intime-se pessoalmente o curador especial. Decorrido o prazo 

in albis, certifique-se, após, conclusos. Cumpra-se, às providências 

necessárias. Lucas do Rio Verde/MT,26 de setembro de 2018. Gisele 

Alves Silva Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 88491 Nr: 2375-02.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA BOA ESPERANÇA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA NAVES DIAS 

BARCHET - OAB:7213/MT, HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - 

OAB:16.635, MARCELO BERTOLDO BARCHET - OAB:5665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selna Beatriz da Costa - 

OAB:11558-B/MT

 Certificado o trânsito em julgado da sentença, impulsiono os autos para 

intimar as partes a requererem o que entender de direito no prazo de 30 

dias, conforme provimento 12/2017-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 102543 Nr: 6815-07.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniela Sartori Silveira Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED - Norte do Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318/A, CLÁUDIO ALVES PEREIRA - OAB:3.277-B/MT, 

JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT - 3418 - A, LUIZ FERNANDO 

BRESSAN ARANDA - OAB:12089/MT

 Certificado o trânsito em julgado da sentença, impulsiono os autos para 

intimar as partes a requererem o que entender de direito no prazo de 30 

dias, conforme provimento 12/2017-CGJ.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 114679 Nr: 6506-49.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZI SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GETULIO DANIEL - 

OAB:19052/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEYDSON ARGEU MARTINS - 

OAB:69.293N

 Certificado o trânsito em julgado da sentença, impulsiono os autos para 

intimar as partes a requererem o que entender de direito no prazo de 30 

dias, conforme provimento 12/2017-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 35476 Nr: 526-97.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORVAL SIMON, ADRIANO SIMON, MARCIA 

REGINA ZANOTTTO SIMON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9975-A/MT, VINICIUS BARNES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO PRANDINE MOLEIRO - 

OAB:14911-B/MT, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT

 VISTOS, ETC.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO, tendo as partes acima qualificadas.

As partes, conforme petição juntada às pp. 198/204, entabularam acordo, 

requerendo a sua homologação e suspensão do processo até o efetivo 

pagamento do valor total pactuado, com pedido de extinção das demais 

ações envolvendo as partes.

Pois bem, verificando que o acordo fora assinado pelos executados, com 

firma reconhecida e seus respectivos advogados, bem como pelo 

advogado do exequente, os quais possuem poderes para transigir, 

conforme procurações encartadas à p. 15/19 e 108/109, 149 dos autos, a 

homologação de rigor se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos o presente acordo havido entre as partes nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do NCPC.

SUSPENSO o trâmite processual até a data aprazada para o pagamento 

total do pactuado (30.04.2020 - p. 199, item “3”), que deverá ser 

comprovado nos autos.

Custas remanescentes pelo executado e honorários conforme pactuado.

Transitada em julgado, certifique-se e aguardem-se os presentes autos 

em cartório, no arquivo provisório, pelo prazo estipulado para pagamento 

do débito, ou seja, para dia 30.04.2020 (p. 199, item “3”) e, após quitadas 

as parcelas e comprovadas nos autos, determino o levantamento das 

contrições judiciais realizadas nos presentes autos (p. 201/verso).

Expeça-se alvará de levantamento do valor constritado nos autos (p. 

176/177, 183/184), para conta corrente indicada no acordo de p. 201, 

primeiro paragrafo, em nome do executado ADRIANO SIMON.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 121169 Nr: 1159-98.2016.811.0045

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EKFDS, IFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CLÁUDIA GIARETTA - 

OAB:18878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA ROSA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 22831/O

 Vistos.

Abra-se vistas ao Ministério Público.

Após, conclusos para deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 108143 Nr: 2910-57.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAM, RAFAEL MORANTI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA N. B. SAVOLDI - 

OAB:9216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA FEDERAL EM 

MATO GROSSO - OAB:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 113492 Nr: 5784-15.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENILSON CASTRO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR ALIPIO AZEVEDO 

BORGES - OAB:RO-13.975

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT, MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:MT.12099-B

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 108233 Nr: 2956-46.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILVANA SOUZA SANTA BRIGIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT-14992/A, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 103476 Nr: 524-54.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAZÕNIA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WOLNEY SERPA, TATIELE TURRA TARONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIA CAROLINA MORETTO 

RIZZATO RODRIGUES - OAB:9301/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 POSTO ISTO, JULGO PROCEDENTE, com fulcro no art. 487, inciso I do 

CPC, para confirmar a liminar concedida (pp. 46/47), e ainda, declarar 

rescindido o Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda com 

Reserva de Domínio e Outras Avenças (pp.35/38) havido entre as partes, 

voltando as partes ao status quo ante. Determino que seja expedido 

mandado de busca e apreensão, a ser cumprida no endereço da 

requerida, contudo em caso de não localizado do bem, converto a 

pretensão de devolução em perdas e danos, com o valor a ser apurado 

em liquidação de sentença, com juros de mora de 1% (um por cento) 

desde a citação (art. 405 do C.C) e correção monetária pelo INPC, à partir 

desta data. Condeno a parte Requerida ao pagamento das custas e dos 

honorários advocatícios ao advogado da parte Autora, que fixo em 10% 

(dez por cento), incidente sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do 

art. 85 do CPC.Contudo, suspendo a exigibilidade do pagamento pelo prazo 

de 05 (cinco) anos, vez que a parte é beneficiária da justiça gratuita (art. 

98, § 3º do CPC).Após o trânsito em julgado, intimem-se as partes a 
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requererem o que entenderem de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento com as baixas de estilo.P.R.IC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 35639 Nr: 657-72.2010.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMENTES PREZZOTTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA MARIA TRÊS BAGINI, GILMAR J. 

MODEMEV DUARTE, MÁRIO BAGINI, JULIANO FABRICIO TREZ BAGINI, 

DAYANE PRICILA TREZ BAGINI, MARIZA SALETE J. TREZ BAGINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SADI BONATTO - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abel Sguarezi - 

OAB:8.347/MT, ABEL SGUAREZI - OAB:8347

 Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação 

MONITÓRIA E EMBARGOS MONITÓRIOS, para:1)CONDENAR os 

embargantes ao pagamento do valor da nota fiscal de p. 27, menos o 

abatimento do valor da nota fiscal de 29, com juros de mora de 1% (um por 

cento) e correção monetária pelo INPC, à partir de 

04.02.2009;2)CONDENAR o embargado a repetição do valor exigido 

indevidamente, ou seja, as quantias exigidas nas notais fiscais de pp. 

23/26, após o abatimento das notas fiscais de pp. 28 e 30, com juros de 

mora de 1% (um por cento) e correção monetária pelo INPC, à partir da 

citação;3)O cálculo do valor devido deverá ser apresentado em liquidação 

de sentença, podendo ser compensado o valor devido pelos embargantes 

com o valor a ser repetido pelo embargado.4)Considerando a 

sucumbência recíproca:4.1)Condeno os Embargantes ao pagamento das 

custas processuais, bem como ao pagamento dos honorários 

advocatícios do advogado da embargada, no percentual de 15% (quinze 

por cento), incidente sobre o valor da condenação estipulada no item 

“1”.4.2)Condeno a Embargada ao pagamento das custas processuais, 

bem como ao pagamento dos honorários advocatícios do advogado das 

embargantes, no percentual de 15% (quinze por cento), incidente sobre o 

valor da condenação estipulada no item “2”.5)Após o trânsito em julgado 

intimem-se as partes a requererem o que entenderem de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.P. R. I. C.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1003624-92.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARTA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

WENDER MARCOS LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (INTERESSADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N° 1003624-92.2018.8.11.0045 VISTO. Oficie-se a Caixa 

Econômica Federal para que nos envie extrato do PIS/PASEP e FGTS em 

nome dos falecidos, Alexandrina Silva dos Santos e João dos Santos, no 

prazo de 15(quinze) dias. Expeça-se mandado e ou carta precatória para 

intimação dos herdeiros Elaine, Kleber e Willian, nos endereços constantes 

da inicial, para que tomem ciência desta ação e manifestem interesse de 

compor o polo ativo da ação, para recebimento de valores deixados pelos 

falecidos genitores, no prazo de 15(quinze) dias. Defiro a gratuidade de 

justiça. Com a juntada aos autos de resposta aos ofícios e decorrido o 

prazo das intimações dos herdeiros, abra-se vistas ao Ministério Público, 

após, conclusos para decisão. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 26 de 

setembro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001729-67.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS GANZER (REQUERENTE)

GRASIELA ELISIANE GANZER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1001729-67.2016.8.11.0045. REQUERENTE: JOAO 

CARLOS GANZER REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO DECISÃO Designo audiência de conciliação, instrução e 

julgamento para o dia 19 de MARÇO de 2019, às 14:00 horas. As partes 

deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 357, § 4º, NCPC). Consigne-se que caberá ao advogado de cada 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, por meio de carta com aviso de 

recebimento, juntando aos autos, com antecedência de pelo menos 3 

(três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e 

do comprovante de recebimento, conforme leciona o caput e § 1º do art. 

455, NCPC. Se preferir, poderá trazer as testemunhas, atempadamente 

arroladas, independentemente de intimação, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. (§ 2º 

do art. 455, NCPC). Intimem-se as partes e seus procuradores. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. LUCAS DO RIO VERDE, 26 de 

setembro de 2018. GISELE ALVES SILVA JUÍZA DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002279-91.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RUDI NEI SEGHETTO (REQUERENTE)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1002279-91.2018.8.11.0045. REQUERENTE: RUDI 

NEI SEGHETTO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Sentença proferida em audiência, conforme documento de ID n° 

15556212. Cumpra-se, às providências necessárias. Lucas do Rio Verde, 

25 de setembro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 113732 Nr: 4571-12.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilza Ananias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para tomar 

ciência da perícia agendada para o dia 10/12/2018, a partir das 08h00min 

na Clínica HVA, localizada na Rua dezesseis, n. 235 - Centro II, Água Boa 

- MT, 78635-000, devendo comparecer munida de todos os exames/laudos 

médicos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 105480 Nr: 5447-98.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lira Maria Essewein

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Martins da Silva Neto, Maria das 

Graças Martins dos Santos, Alessandro Conceição Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Thoma Martins de Paula 
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- OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos em correição, conforme determinado pela Portaria n.º 

002/2016/GAB/1º Vara, datada de 03 de Agosto de 2016.

 Analisando os presentes autos, verifica-se que, imediatamente antes de 

serem eles conclusos ao gabinete para o início dos trabalhos 

correicionais, já fora proferido provimento jurisdicional que, ainda, 

encontra-se pendente de cumprimento pela parte ou impulsionamento pela 

Secretaria Judicial.

 Diante do exposto, determino que seja cumprida a 

decisão/despacho/sentença anteriormente proferida.

 Cumpra-se.

2ª Vara

Edital

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 30 (TRINTA)DIAS

AUTOS Nº : 1000215-20.2017.8.11.0021

ESPÉCIE: EXECUÇÃO FISCAL

PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE AGUA BOA, Endereço: RUA 20, 270, 

INDUSTRIAL I, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000

PARTE RÉ: FLORESTA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME, Endereço: 

Avenida Industrial, 190, Industrial, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 e 

AGNALDO JOVENTINO DOS SANTOS, Endereço: Avenida Industrial, 190, 

Industrial, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000

CITANDOS: FLORESTA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME, Endereço: 

Avenida Industrial, 190, Industrial, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 e 

AGNALDO JOVENTINO DOS SANTOS, Endereço: Avenida Industrial, 190, 

Industrial, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/03/2017VALOR DA CAUSA: R$ 3.614.13

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: A Fazenda Pública Municipal ajuizou perante este 

Juízo a presente ação em face dos executados, alegando ser credora da 

mesma da importância de R$ 3.614,13, representada pela CDA nº 

113/2016. Esgotados todos os meios para localização do executado, pela 

M.Mº Juiz foi deferido a citação do mesmo através de edital.

DECISÃO. Processo: 1000215-20.2017.8.11.0021. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE AGUA BOA, EXECUTADO: FLORESTA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - 

ME, AGNALDO JOVENTINO DOS SANTOS. 1. DEFIRO o pedido de citação 

por edital formulado (Id. 13694050), considerando as sucessivas 

tentativas de citação pessoal ter restado infrutíferas. 2. EXPEÇA-SE edital 

de citação do executado, com prazo de 30 (trinta) dias, observando as 

formalidades previstas no art. 8º da Lei nº 6.830/80. 3. Na sequência, 

INTIME-SE a parte exequente para requerer as providências que entender 

necessárias no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. 4. 

Cumpra-se. Água Boa/MT, 23 de julho de 2018. Arthur Moreira Pedreira de 

Albuquerque. Juiz de Direito.

Eu, Vilma Teixeira Lopes Mignoni, Técnica Judiciária, digitei. Água Boa - 

MT, 27 de setembro de 2018.

Odilo Genovai. Gestor Judiciário. Autorizado(a) pelo Provimento n° 

56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 83155 Nr: 1998-40.2012.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Antonio Wagner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Administradora de Consorcios Sicredi Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Henrique S Vigo - 

OAB:11751/MS

 Trata-se de execução fiscal ajuizada pela RODRIGO ANTONIO WAGNER 

em face de ADMINISTRATORA DE CONSORCIOS SICREDI Ltda, todos 

qualificados no encarte processual, visando à satisfação do débito 

descrito na certidão de dívida ativa.

Realizado alguns atos processuais, a parte exequente manifestou 

requerendo o arquivamento do processo em razão do adimplemento da 

dívida (fl. 248).

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamenta-se e decide-se.

Compulsando os autos, pela manifestação expressa da parte exequente, 

verifica-se que o devedor procedeu ao pagamento da dívida ora exigida.

Ante o exposto, este Juízo JULGA EXTINTA a presente execução fiscal 

com fundamento no art. 156, inciso I do Código Tributário Nacional.

 Caso haja nos autos penhora ou bloqueio nas contas bancárias, 

DETERMINA-SE o levantamento de eventuais constrições.

 Isento os executados das custas processuais.

 ARQUIVEM-SE, com as devidas anotações e baixas regulares.

Água Boa/MT, 24 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1030931 Nr: 2335-19.2018.811.0021

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HMG, PCdSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 101, § 1º, do ECA, o acolhimento institucional é medida 

provisória e excepcional, utilizável apenas como forma de transição para 

reintegração familiar ou, não sendo esta possível, para colocação em 

família substituta.Logo, havendo possibilidade de reinserção do infante no 

âmbito familiar, faz necessária a imediata realização de estudo 

psicossocial com a avó materna, para verificar se de fato possui 

condições de exercer a guarda do neto.Por fim, diante do noticiado nos 

autos, especialmente pela defesa, entendo necessária a realização de 

exame toxicológico com a requerida HERICA MAIARA GOMES. 3. Diante 

disso, PROCEDA-SE a citação do requerido PAULO CESAR DA SILVA 

VIEIRA acerca da presente ação, bem como sua intimação para, 

querendo, contesta-la, no prazo de 15 (quinze) dias.EXPEÇA-SE Carta 

Precatória, com urgência, para a Comarca de Barra do Garças/MT, 

visando a realização de estudo psicossocial na residência da avó materna 

da requerida, Sra. Fabiana Gomes Peixoto (Endereço: Rua João Eduardo, 

nº 193, Centro, General Carneiro/MT), a fim de fornecer elementos 

necessários para subsidiar o pedido de guarda do infante Cesar Henrique 

Gomes Vieira.PROCEDA-SE com a realização de exame toxicológico com a 

requerida HERICA MAIARA GOMES, a fim de comprovar possível uso ou 

dependência de drogas.Após, CONCLUSOS.CIENTIFIQUE-SE o Ministério 

Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 83256 Nr: 2099-77.2012.811.0021

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Frediano Giometti Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, Banco Bradesco 

S/A, Cesar Antonio Kuhn, Alceu Angelo Tumelero

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Vilela Giometti - 

OAB:10.911-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13431-A

 3. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados pelo autor, para DECLARAR a inexistência da propriedade do 

veículo caminhonete, marca Ford, modelo F 1000, cor vermelha, ano 1994, 

chassi BAFETNL23SJ022670, placas JZA-4900 a partir de 05.01.2007.

Por outro lado, RECONHEÇO a prescrição da pretensão referente aos 

débitos tributários advindos após a tradição do negócio jurídico firmado 

(05.01.2007), com fulcro no art. 487, inciso II do Código de Processo Civil.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034828/9/2018 Página 337 de 849



JULGO EXTINTO o processo com a resolução do mérito, com base no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil.

 Com fulcro no princípio da causalidade, CONDENO o autor ao pagamento 

das custas e despesas processuais.

 Com fundamento no princípio da causalidade, CONDENO o autor ao 

pagamento de honorários advocatícios correspondente a 15 % (quinze 

por cento) sobre o valor atualizado do montante exigido, com fundamento 

no art. 85, §2º do CPC.

 Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos com as 

baixas e anotações necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 115767 Nr: 6017-50.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDINEI GIACOMOLLI FEIJÓ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Kazuoshi Kawasaki - 

OAB:17.555/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Roberto Ucker - 

OAB:OAB/MT 13.315

 Trata-se de execução ajuizada pela BANCO DO BRASIL s/a em face de 

SIDINEI GIACOMOLLI FEIJÓ, todos qualificados no encarte processual, 

visando à satisfação do débito descrito na certidão de dívida ativa.

Realizado alguns atos processuais, a parte exequente manifestou 

requerendo o arquivamento do processo em razão do adimplemento da 

dívida (fls. 4546).

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamenta-se e decide-se.

Compulsando os autos, pela manifestação expressa da parte exequente, 

verifica-se que o devedor procedeu ao pagamento da dívida ora exigida.

Ante o exposto, este Juízo JULGA EXTINTA a presente execução fiscal 

com fundamento no art. 156, inciso I do Código Tributário Nacional.

 Caso haja nos autos penhora ou bloqueio nas contas bancárias, 

DETERMINA-SE o levantamento de eventuais constrições.

 Isento os executados das custas processuais.

 ARQUIVEM-SE, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 106513 Nr: 575-06.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivan Rodrigues de Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves das Neves - 

OAB:OAB/MT 19.021-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – INTIME-SE a devedora na pessoa de seu representante judicial 

mediante remessa dos autos em carga para, no prazo de 30 (trinta) dias, e 

nos próprios autos, impugnar a execução complementar de sentença, ex 

vi do artigo 535 do CPC .

2 – Transcorrido o prazo acima sem requerimentos ou havendo 

concordância expressa do INSS, certifique-se e EXPEÇA-SE precatório ou 

RPV, observando-se as formalidades legais e encaminhando-se ao 

Tribunal Regional Federal.

3 – Apresentada impugnação pela autarquia ré, INTIME-SE a parte credora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste, caso queira, a respeito 

da defesa oposta pela parte executada.

 4 – Após, REMETAM-SE os autos conclusos.

 5 – CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 121655 Nr: 3245-80.2017.811.0021

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecida de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julia Fernanda Santos de 

Carvalho - OAB:20144-O/MT, Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:OAB/MT 9.180/O, Tiago Thoma 

Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 Ante o exposto, este Juízo confirma a tutela de urgência (fls. 84/88) e 

JULGA PROCEDENTES os pedidos iniciais a fim de destituir definitivamente 

a requerida do cargo de Conselheira Tutelar do Município de Nova 

Nazaré/MT, em razão da sua idoneidade mora, nos termos do art. 131, 

inciso I do ECA.

 Por conseguinte, JULGA-SE EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Com fundamento no artigo 18 da Lei 7.347/85, não haverá condenação da 

requerida em honorários do advogado, custas e despesas processuais.

Transitada em julgado, certifique-se e ARQUIVE-SE ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1035131 Nr: 5076-32.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Seção Infracional->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FNdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Atendidos os requisitos formais do artigo 260 do Código de Processo 

Civil, CUMPRA-SE a presente Carta Precatória, observando-se as 

formalidades e exigências legais, servindo esta de mandado.

2. Caso haja documentação faltante ou pendência de diligências a serem 

custeadas pela parte interessada, INFORME-SE ao Juízo deprecante por 

meio eletrônico visando a regularização no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de devolução na forma do item 2.7.2 da CNGC .

3. COMUNIQUE-SE ao Juízo deprecante a distribuição desta por meio 

eletrônico (artigo 232 da Lei n. 13.105/2015 – Novo CPC), encaminhando 

os dados para futuros pedidos de informações.

4. Após o cumprimento e ausentes custas pendentes (artigo 268 da Lei n. 

13.105/2015 – Novo CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas de 

praxe.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 101533 Nr: 3119-98.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zilda Ferreira de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Vale Peças, Divino Souza Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amado José Ferreira Filho - 

OAB:OAB/MT 22.124-A, Dinalva Ribeiro de Sousa - OAB:OAB/MT 

22.255/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 3. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos 

termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Com fundamento 

no princípio da causalidade, CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais. De outro lado, em relação aos honorários 

advocatícios, CONDENO o autor ao pagamento de 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa com base no IPCA-E/IBGE, nos termos 

do art. 85, §2º do CPC. No mais, JULGO EXTINTO o processo com 

resolução do mérito, em arrimo ao art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE com as cautelas de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 105603 Nr: 5546-68.2015.811.0021

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Patricia Pereira Damiâo
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Vieira Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tarcísio Cardoso Tonhá - 

OAB:OAB/MT 3573-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Leopoldino 

- OAB:OAB/MT 14.291-A, KARULLINY NEVES DA SILVA - OAB:39766

 1 – Diante da imprescindibilidade de se esclarecer a respeito das 

quantidades de supostos bens particulares do réu, mostra-se necessário 

converter o julgamento em diligência. Sendo assim, OFICIE-SE ao 

responsável do INDEA/MT na agência localizada nesta cidade de Água 

Boa/MT, a fim de que no prazo de 05 (cinco) dias encaminhe a este 

processo o extrato completo de semoventes em nome do réu Alessandro 

Vieira Guimarães no dia 30/01/2010 e no dia 31/07/2015.

 2 – Após, REMETAM-SE os autos conclusos para sentença.

 Água Boa/MT, 25 de setembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 102822 Nr: 3946-12.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kaison Elias de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unic - Universidade de Cuiabá, Kroton 

Educacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Liele Santini - OAB:22376/O, 

Luana Zandoná prestes - OAB:24848/O, Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:OAB/MT 9.180/O, Tiago Thoma 

Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Sardinha da Costa - 

OAB:25366/MT, KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - OAB:16962

 Em manifestação do acordo apresentado por KAISON ZANDONÁ 

PRESTES e pelos réus UNIC – UNIVERSIDADE DE CUIABÁ E KROTON 

EDUCACIONAL (fls. 157/159) foi noticiada a composição extrajudicial 

acerca do objeto desta demanda, requerendo a homologação e a extinção 

do processo.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

A demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em que se revela 

cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial).

Em análise à composição firmada entre as partes (fls. 53/55), denota-se 

que a avença foi firmada em observância à validade do negócio jurídico, 

como estabelece o art. 104 do Código Civil, devendo ser homologado por 

este Juízo.

 Ante o exposto, este Juízo HOMOLOGA por sentença a transação 

celebrada entre as partes (fls. 157/159), para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos e, por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo, a teor do que 

dispõe o art. 487, III, alínea “b” c/c art. 924, inciso II do Código de Processo 

Civil.

Custas e honorários advocatícios na forma convencionada.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 113373 Nr: 4363-28.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Volnei Costa Beber

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA COSTA BEBER - 

OAB:13781

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luana Zandoná prestes - 

OAB:24848/O, Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT

 1 – Em análise do processo, este Juízo verifica que os autos foram 

entregues ao devedor no dia 04/07/2018 por solicitação de carga após a 

publicação de uma decisão que teria deferido o pedido de constrição via 

sistema “RENAJUD” (fl. 106).

 Entretanto, embora encartada nos autos, a decisão que teria deferido o 

pedido de consulta ao sistema “RENAJUD” é inexistente, visto que não há 

subscrição por este Magistrado, como se pode verificar.

 Desta feita, este Juízo CHAMA O FEITO A ORDEM a fim de declarar 

inexistente a decisão que deferiu o pedido de bloqueio de bens.

 2 – Não obstante, diante do requerimento apresentado pelo exequente (fl. 

105), este Juízo DEFERE o pedido de bloqueio via “RENAJUD”, eis que se 

encontra em consonância com o art. 831, “caput” e art. 835, IV do Código 

de Processo Civil.

 A materialização da diligência acima se dará imediatamente.

 3 – Diante do arquivamento equivocado desta demanda pela Secretaria 

deste Juízo, consoante a certidão acostada à fl. 120, este Juízo ISENTA o 

exequente do pagamento da taxa de desarquivamento do processo.

 4 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 36326 Nr: 927-37.2011.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darci Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT, Sueli Vieira de Souza - OAB:14900-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação reivindicatória de aposentadoria por idade na qual 

postula a exequente o recebimento de quantia decorrente de título 

executivo judicial.

 Após a realização de alguns atos processuais, verifica-se que houve o 

cumprimento integral da obrigação em decorrência da disponibilização dos 

numerários decorrentes da expedição de requisição de pequeno valor 

(RPV), conforme os documentos às fls. 232/234, sendo pleiteado pela 

credora o levantamento dos valores.

Desse modo, nota-se que a obrigação vindicada foi satisfeita, tendo em 

vista o pagamento integral da obrigação exequenda.

Forte nestas razões acima, diante do adimplemento da dívida pela 

autarquia demandada, DECLARA-SE EXTINTA a obrigação, com 

fundamento nos artigos 924, inciso II e 925 ambos do Código de Processo 

Civil.

Transitada em julgada, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 107410 Nr: 1006-40.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noemia Gonçalves Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton Carlos de Medeiros 

Filho - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação reivindicatória de aposentadoria por idade na qual 

postula a exequente o recebimento de quantia decorrente de título 

executivo judicial.

 Após a realização de alguns atos processuais, verifica-se que houve o 

cumprimento integral da obrigação em decorrência da disponibilização dos 

numerários decorrentes da expedição de requisição de pequeno valor 

(RPV), conforme os documentos às fls. 29/31, sendo pleiteado pela 

credora o levantamento dos valores.

Desse modo, nota-se que a obrigação vindicada foi satisfeita, tendo em 

vista o pagamento integral da obrigação exequenda.

Forte nestas razões acima, diante do adimplemento da dívida pela 

autarquia demandada, DECLARA-SE EXTINTA a obrigação, com 

fundamento nos artigos 924, inciso II e 925 ambos do Código de Processo 

Civil.

Transitada em julgada, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 8131 Nr: 621-15.2004.811.0021

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOCASOM - Wires Mauro Gomes, Wires Mauro Gomes
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Cocalinho - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGENES DE OLIVEIRA FRAZÃO 

- OAB:1.677/GO, Diógenes de Oliveira Frazao - OAB:1644/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlei Martins de 

Oliveira Junior - OAB:OAB/MT 13989-B

 1. Segundo a parte autora, as partes celebraram acordo extrajudicial, 

visando por fim ao processo, contudo, a minuta foi protocolada 

equivocadamente nos autos nº 1066-67.2003.811.0021 – código 7113. 

Diante disso, pugnou pelo desentranhamento daqueles autos e 

consequente juntada neste processo, para posterior homologação por 

este Juízo.

2. Considerando que o protocolo foi realizado equivocadamente, 

proceda-se a Secretaria Judicial o desentranhamento da petição de 

acordo juntada nos autos nº 1066-67.2003.811.0021 – código 7113 e, 

posteriormente, promova a juntada nestes autos.

 3. Após, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 97800 Nr: 938-27.2015.811.0021

 AÇÃO: Liquidação Provisória por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel de Oliveira Mota, Gilva Pereira de Oliveira Mota, 

Tarzan de Castro, Geralda D`Arc Ribeiro de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cesar Eduardo Cesar Furlanetto, José Antonio 

Adum Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agenor Diego da Cruz Bino - 

OAB:13950/MT, José Guilherme Júnior - OAB:OAB/MT 2.615, SÍLVIO 

BEZERRA DA SILVA - OAB:10648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572, Saturnino Fernandes Netto - OAB:6034/PR, 

Thais Aranda Barrozo - OAB:27264/PR

 1 – Diante do acordo firmado entre os sucessores do executado José 

Antônio Adum Neto e os exequentes no processo em apenso (fls. 

391/394), aliado ao fato de que este Juízo determinou a intimação do 

executado Cesar Eduardo Cesar Furnelatto sobre a avença, 

AGUARDE-SE a manifestação da referida parte naquela demanda ou, 

eventualmente, a constatação de preclusão.

2 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 3 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 94142 Nr: 3250-10.2014.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonia Lina de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gumercino Antonio Fernandes, Tania da Silva 

Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, em sintonia com o parecer do Ministério Público, inexistindo nos 

autos quaisquer fatos a obstar a presente conclusão, entendo que deve a 

pretensão da requerente ser julgada procedente, para confirmar a guarda 

à parte autora.

 3. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para conceder a 

guarda definitiva da infante Maria Eduarda Martins Fernandes à autora 

SONIA LINA DE OLIVEIRA.

Por conseguinte, nos termos do art. 32 da Lei n. 8.069/1990 (ECA), 

LAVRE-SE o competente termo de compromisso de guarda definitiva, 

assumindo o requerente a responsabilidade de bem e fielmente 

desempenhar o encargo, sob pena de revogação, nos termos do art. 35 

do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, 

nos termos do que dispõe o art. 487, I, do CPC.

 DEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça aos réus, considerando 

que estão representados pela Defensoria Pública.

 Com fundamento no princípio da causalidade, CONDENO a parte requerida 

ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como referente 

aos honorários advocatícios no equivalente a 10 % sobre o valor da 

causa, com fundamento no art. 85, § 3º, inciso I do Código de Processo 

Civil.

 No entanto, DETERMINA-SE a suspensão da exigibilidade da verba acima, 

tendo em vista ser beneficiária da gratuidade de justiça, nos termos do art. 

98, §3º do Código de Processo Civil.

 Com o trânsito em julgado, e após as formalidades legais, ARQUIVE-SE, 

com as anotações e baixas necessárias.

CIÊNCIA à Defensoria Pública e Ministério Público na forma do artigo 186, 

§1º do CPC.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 81647 Nr: 484-52.2012.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leopoldo José de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação reivindicatória de aposentadoria por idade na qual 

postula a exequente o recebimento de quantia decorrente de título 

executivo judicial.

 Após a realização de alguns atos processuais, verifica-se que houve o 

cumprimento integral da obrigação em decorrência da disponibilização dos 

numerários decorrentes da expedição de requisição de pequeno valor 

(RPV), conforme os documentos às fls. 145/147, sendo pleiteado pela 

credora o levantamento dos valores.

Desse modo, nota-se que a obrigação vindicada foi satisfeita, tendo em 

vista o pagamento integral da obrigação exequenda.

Forte nestas razões acima, diante do adimplemento da dívida pela 

autarquia demandada, DECLARA-SE EXTINTA a obrigação, com 

fundamento nos artigos 924, inciso II e 925 ambos do Código de Processo 

Civil.

Transitada em julgada, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 88469 Nr: 2887-57.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação reivindicatória de aposentadoria por idade na qual 

postula a exequente o recebimento de quantia decorrente de título 

executivo judicial.

 Após a realização de alguns atos processuais, verifica-se que houve o 

cumprimento integral da obrigação em decorrência da disponibilização dos 

numerários decorrentes da expedição de requisição de pequeno valor 

(RPV), conforme os documentos às fls. 73/75, sendo pleiteado pela 

credora o levantamento dos valores.

Desse modo, nota-se que a obrigação vindicada foi satisfeita, tendo em 

vista o pagamento integral da obrigação exequenda.

Forte nestas razões acima, diante do adimplemento da dívida pela 

autarquia demandada, DECLARA-SE EXTINTA a obrigação, com 

fundamento nos artigos 924, inciso II e 925 ambos do Código de Processo 

Civil.

Em relação a expedição do alvará, é de se aventar a fragilidade da 

procuração apresentada nos autos, indicando suposto analfabetismo da 

parte autora. Desta forma, não havendo nos autos procuração por 

instrumento público, EXPEÇA-SE alvará em favor da parte autora.

Transitada em julgada, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 88107 Nr: 2533-32.2013.811.0021
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vandeir Ferreira, Vandeir Ferreira & Cia Ltda - 

ME, Katiuscia da Silva Campos Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – De proêmio, cumpre consignar que já houve tentativa de penhora via 

Bacenjud, diligência esta que restou infrutífera (fls. 53/55).

2- Diante disso, INDEFERE-SE o pedido formulado pela parte exequente às 

fls. 76/78, isso porque não houve demonstração pelo credor da existência 

de indícios de que haveria numerário disponível em conta bancária do 

devedor que justificasse outra diligência no sistema Bacenjud.

3 – INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar 

requerendo providências úteis ao deslinde do feito, sob pena de 

arquivamento.

4 – Após, com ou sem manifestações CONCLUSOS para apreciações.

5 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 98436 Nr: 1334-04.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPPLR, Mara Rubia Crispim Paes Leme

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everton Albuquerque Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Conforme se verifica do teor da certidão de fl. 61, o executado reside 

no endereço indicado, contudo, trabalha na zona rural.

2. Desta forma, defiro o pedido formulado pela parte exequente, para 

determinar que seja procedida nova tentativa de citação no endereço 

aportado nos autos.

3. Expeça-se nova Carta Precatória para a Comarca de Ribeirão 

Cascalheira/MT, a fim de proceder com a citação do executado para 

realizar o pagamento do débito alimentar, no prazo de 3 (três) dias, sob 

pena de prisão civil.

4. Com o retorno da missiva, abra-se vista dos autos à Defensoria Pública.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1034169 Nr: 4452-80.2018.811.0021

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Felipe Rebelatto, Claudivan de Souza Wanderley 

Rebelatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerson Andrade Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emílio Nage Haddad 

Coutinho - OAB:OAB/MS 10337

 Da análise da peça inicial, verifica-se que os embargantes acostaram aos 

autos apenas o recolhimento de custas processuais. Não consta o 

recolhimento do montante a título de taxa judiciária. Esse fato se deu 

porque no momento da emissão da guia de recolhimento, os embargantes 

classificaram o processo como sendo embargos à execução (fl. 11), 

quando na realidade se trata de embargos de terceiros.

 Ora, não havendo indicador da existência de embargos de terceiros na 

c l a s s i f i c a ç ã o  c o n t i d a  n o  s i t e 

“http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeira-instancia/distribuicao” para a 

emissão da guia de custas, deve utilizar-se da distribuição e optar no tipo 

de ação a classificação “Outras Ações”.

 Preceitua o artigo 321 do Código de Processo Civil a possibilidade de 

emenda ou complementação da inicial quando não preenchidos os 

requisitos abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma 

instrumental.

1 – Dessa forma, INTIMEM-SE as autora para efetuar o pagamento da taxa 

judiciária, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC).

2 – Decorrido o prazo, venham os autos CONCLUSOS.

3 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 31146 Nr: 145-64.2010.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marisa Biasibetti Behenn, Marisa Biasibetti 

Behenn, Francisco José Behnen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Defiro o pedido de citação por edital requerida à fl. 48.

2. Expeça-se edital de citação dos executados, com prazo de 30 (trinta) 

dias, observando as formalidades previstas no art. 8º da Lei nº 6.830/80.

3. Na sequência, intime-se a parte exequente para requerer as 

providências que entender necessárias no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 89315 Nr: 3656-65.2013.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Rodrigues Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – INTIME-SE a devedora na pessoa de seu representante judicial 

mediante remessa dos autos em carga para, no prazo de 30 (trinta) dias, e 

nos próprios autos, impugnar a execução complementar de sentença, ex 

vi do artigo 535 do CPC .

2 – Transcorrido o prazo acima sem requerimentos ou havendo 

concordância expressa do INSS, certifique-se e EXPEÇA-SE precatório ou 

RPV, observando-se as formalidades legais e encaminhando-se ao 

Tribunal Regional Federal.

3 – Apresentada impugnação pela autarquia ré, INTIME-SE a parte credora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste, caso queira, a respeito 

da defesa oposta pela parte executada.

 4 – Após, REMETAM-SE os autos conclusos.

 5 – CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 34497 Nr: 3508-59.2010.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edna Ferreira Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Doraci de Souza dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação de investigação de paternidade, na qual, após a 

realização de alguns atos processuais, a Defensoria Pública na qualidade 

de representante da parte autora, requereu a extinção do processo (fl. 

102) sem a resolução do mérito, tendo em vista que a assistida não 

promoveu diligências no sentido de prosseguir com a demanda, 

denotando-se o seu abandono processual, razão pela qual requereu o 

arquivamento do feito.

 É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

Diante do requerimento da Defensoria Pública, na qualidade de 

representante da parte autora, nota-se que a assistida não promoveu as 

diligências necessárias para o prosseguimento do feito (fl. 88), razão pela 

qual pugnou pela extinção do processo, mormente pelo abandono da 

causa por mais de 30 (trinta) dias (art. 485, III, do CPC).

 Nessa esteira, diante do requerimento da representante da autora, não 

tendo sido promovido atos necessários ao seguimento do feito, outro 

caminho não há, senão extinguir a presente ação sem resolução de 
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mérito.

Ante o exposto, este Juízo JULGA EXTINTO a presente demanda em razão 

do abandono da ação e da ausência de pressupostos de desenvolvimento 

válido e regular do processo, com fulcro no art. 485, III e IV, do CPC.

Com fundamento no princípio da causalidade, este Juízo CONDENA a 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais. Contudo, 

DETERMINA a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do 

CPC.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos.

 CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 105201 Nr: 5320-63.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Andrade Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel Angelo Rebelatto - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emílio Nage Haddad Coutinho - 

OAB:OAB/MS 10337

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 1 – Pelo que se observa dos autos, o exequente pretende a satisfação de 

seu débito através de título executivo judicial. Todavia, pairam ainda 

dúvidas acerca do rito por ele escolhido. Essa questão a ser dirimida é de 

fundamental importância, visto que poderá refletir na competência deste 

Juízo.

 Sendo assim, INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, colacione aos autos o título executivo judicial mencionado às fls. 

86/90 e 119/121, sob pena de extinção do processo, ante a inadequação 

do rito escolhido, bem como pela ausência de competência funcional deste 

Juízo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 85883 Nr: 395-92.2013.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gercino Jose da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton Carlos de Medeiros 

Filho - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 Diante do exposto, este Juízo JULGA IMPROCEDENTE o pedido contido na 

exordial, tendo em vista a ausência de qualidade de segurado especial.

 Por consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito na 

forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

 Com fundamento no princípio da causalidade, CONDENA-SE a autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários 

advocatícios no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 

85, §8º do CPC.

 Contudo, SUSPENDE-SE a exigibilidade das aludidas verbas acima, tendo 

em vista que a autora é beneficiária da gratuidade de justiça, devendo 

incidir a regra do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

 Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e 

baixas necessárias.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 97799 Nr: 937-42.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel de Oliveira Mota, Gilva Pereira de Oliveira Mota, 

Tarzan de Castro, Geralda D`Arc Ribeiro de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cesar Eduardo Cesar Furlanetto, José Antonio 

Adum Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agenor Diego da Cruz Bino - 

OAB:13950/MT, José Guilherme Júnior - OAB:OAB/MT 2.615, 

ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - OAB:6763, SÍLVIO BEZERRA DA 

SILVA - OAB:10648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572, Saturnino Fernandes Netto - OAB:6034/PR, 

Thais Aranda Barrozo - OAB:27264/PR

 1 – Diante do acordo firmado entre os sucessores do executado José 

Antônio Adum Neto e os exequentes (fls. 391/394), INTIME-SE o devedor 

Cesar Eduardo Cesar Furnelatto para que tome ciência das deliberações 

contidas no instrumento da avença, como também, caso queira, manifeste 

o que entender de direito a respeito de seu interesse, consignando-se o 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

 2 – Após, REMETAM-SE os autos conclusos.

 3 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 109090 Nr: 1912-30.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elcio Carlos Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na exordial, 

para condenar o réu a promover ao autor o benefício de aposentadoria 

por invalidez, desde a cessação do benefício de auxílio-doença, excluídas 

eventuais parcelas adimplidas, devendo constar os seguintes dados:

 a) O NOME DA BENEFICIÁRIO: ELCIO CARLOS FERREIRA;

b) O BENEFÍCIO CONCEDIDO: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ;

c) A RENDA MENSAL ATUAL: SALÁRIO REFERÊNCIA NA INICIAL;

d) A DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – DIB: DATA DA CESSÃO DO 

AUXÍLIO-DOENÇA (02.10.2009) DESCONTANDO-SE EVENTUAIS 

VALORES RECEBIDOS APÓS ESTA DATA, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL;

CONDENO o réu ao pagamento das parcelas devidas, acrescido de 

correção monetária e juros moratórios, conforme o Manual de Orientação 

de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal.

 Por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, 

na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

 Com fundamento no princípio da causalidade, CONDENO o réu ao 

pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários 

advocatícios no importe equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o 

valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §3º, inciso I do 

Código de Processo Civil, devendo ser observado o teor da Súmula 111 do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça .

 Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e 

baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 108671 Nr: 1641-21.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Riama Tratores e Máquinas Agricolas Ltda, 

Fabio Ribeiro Borges, Geisa Maria Garcia Ribeiro, Fabio Ribeiro Borges 

Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – O exequente desta demanda também é credor hipotecário com 

garantia real constante em registros imobiliários junto às matrículas 8.277, 

8.278 e 8.279, todas do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca de 

Água Boa/MT.

 Sendo assim, DEFERE-SE o pedido formulado pelo exequente às fls. 

91/92. Desta feita, PROCEDA-SE a penhora e avaliação dos imóveis 

registrados nas matrículas n. 8.277, 8.278 e 8.279, todas do Cartório de 

Registro de Imóveis desta Comarca de Água Boa/MT, devendo o Sr. Oficial 

de Justiça se atentar para o disposto no art. 838 CPC.

 2 – Após, INTIMEM-SE os executados através de seu advogado (art. 841, 

§1º do CPC) e o credor hipotecário Banco Bradesco S/A constante nas 

matrículas (art. 799, I do CPC) para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestem sobre a penhora (art. 841 do CPC) e a avaliação (art. 872, §2º 

do CPC).
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 É incumbência dos exequentes promoverem a averbação nas respectivas 

matrículas imobiliárias, nos termos do art. 799, inciso IX do CPC.

 3 – Na sequência, INTIME-SE o exequente para manifestar o que entender 

de direito, devendo indicar a forma que pretende expropriar o bem a ser 

penhorado, observando-se as modalidades estabelecidas nos artigos 876 

e 879 do CPC.

4 – Em seguida, venham os autos CONCLUSOS.

 5 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 20367 Nr: 3425-48.2007.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juarez Lopes Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação reivindicatória de aposentadoria por idade na qual 

postula a exequente o recebimento de quantia decorrente de título 

executivo judicial.

 Após a realização de alguns atos processuais, verifica-se que houve o 

cumprimento integral da obrigação em decorrência da disponibilização dos 

numerários decorrentes da expedição de requisição de pequeno valor 

(RPV), conforme os documentos às fls. 189/190, sendo pleiteado pela 

credora o levantamento dos valores.

Desse modo, nota-se que a obrigação vindicada foi satisfeita, tendo em 

vista o pagamento integral da obrigação exequenda.

Forte nestas razões acima, diante do adimplemento da dívida pela 

autarquia demandada, DECLARA-SE EXTINTA a obrigação, com 

fundamento nos artigos 924, inciso II e 925 ambos do Código de Processo 

Civil.

Transitada em julgada, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 94417 Nr: 3456-24.2014.811.0021

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSAC, MVAC, ACS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Geraldo Gomes 

Vasconcelos - OAB:39568

 Diante do requerimento da parte autora (fls. 82/83), DEFERE-SE o pedido 

de prisão civil do executado ELENILTON ALVES DE SOUZA.

 Extrai-se dos autos que embora o executado tenha sido devidamente 

citado e intimado, deixou de efetuar o pagamento total da dívida 

exequenda.

Em razão disso dos fatos acima, com fundamento no art. 528, §3ºdo CPC , 

DECRETA-SE A PRISÃO CIVIL do executado ELENILTON ALVES DE 

SOUZA pelo prazo de 60 (sessenta) dias ou até que efetue o pagamento 

das prestações alimentícias em atraso, conforme tabela apresentada à fl. 

107, incluídas aquelas vencidas no curso da presente execução (Súmula 

309 do STJ).

 EXPEÇA-SE imediatamente mandado de prisão civil para cumprimento, 

considerando que o cumprimento da prisão civil não lhe retira a obrigação 

de pagar a pensão alimentícia.

Sem prejuízo do disposto acima, PROCEDA-SE ao protesto judicial atinente 

à pensão alimentícia no montante descriminado na planilha à fl. 81, 

conforme autoriza o art. 528, §3º do CPC.

 Salienta-se que, tratando-se de prisão civil, o executado deverá ficar 

separado dos presos comuns, conforme disposição do art. 528, §4º do 

CPC .

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 101814 Nr: 3291-40.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Costa de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Luiz Zandoná

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NORTON MUSSALAN 

FERREIRA - OAB:20035/O

 5 – Na hipótese de alienação do bem em parcelas sucessivas na forma 

acima, deverá o adquirente prestar em favor do credor, garantia real ou 

fidejussória idônea do montante pendente de inadimplemento. 6 – Este 

Juízo faculta ao credor a contratação de corretor devidamente 

credenciado ao conselho profissional para a alienação do bem, ficando 

consignado que o exequente deverá efetuar o pagamento de comissão no 

importe de 5 % (cinco) por cento sobre o valor total do negócio jurídico 

realizado. 7 – Na hipótese de concretização da venda do bem na forma 

acima, INTIME-SE o executado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

possa tomar conhecimento da alienação, bem como manifestar o que 

entender de direito. 8 – Após, observado o prazo consignado de 06 (seis) 

meses, não sendo realizada a avaliação ou na hipótese de sua 

concretização, neste caso, depois de intimado o executado, INTIME-SE o 

exequente para que requerer o que entender de direito. 9 – Diante da 

existência de dívida remanescente, como solicitado pelo credor, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora, avaliação e remoção em favor do 

credor acerca de bens móveis de titularidade do executado que 

eventualmente se encontram em sua residência, observando-se o 

disposto no art. 838 do CPC, salvo aqueles considerados impenhoráveis 

por força de lei. Podem ser penhorados os suntuosos e de caráter 

supérfluo, visto que não são considerados indispensáveis à habitabilidade 

mínima da família. 10 – Em relação à penhora de bens de titularidade da 

esposa do executado, o exequente não trouxe elementos de que a dívida 

foi contraída em benefício da família, razão pela qual este Juízo INDEFERE 

o pedido de constrição em face dela. 11 – Em relação ao pedido de 

suspensão da carteira de motorista do executado, este Juízo INDEFERE o 

pedido, tendo em vista que não comprovou ter esgotado os meios 

ordinários diretos de exigir a obrigação fixada no título. Aliás, há ainda 

pendência de diligência para a penhora e remoção de bens, como 

determinado no item 3.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 90326 Nr: 264-83.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Barbosa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:11283A 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação reivindicatória de aposentadoria por idade na qual 

postula a exequente o recebimento de quantia decorrente de título 

executivo judicial.

 Após a realização de alguns atos processuais, verifica-se que houve o 

cumprimento integral da obrigação em decorrência da disponibilização dos 

numerários decorrentes da expedição de requisição de pequeno valor 

(RPV), conforme os documentos às fls. 108/109, sendo pleiteado pela 

credora o levantamento dos valores.

Desse modo, nota-se que a obrigação vindicada foi satisfeita, tendo em 

vista o pagamento integral da obrigação exequenda.

Forte nestas razões acima, diante do adimplemento da dívida pela 

autarquia demandada, DECLARA-SE EXTINTA a obrigação, com 

fundamento nos artigos 924, inciso II e 925 ambos do Código de Processo 

Civil.

Transitada em julgada, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1034168 Nr: 4451-95.2018.811.0021

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Rogério Rebelatto, Chrislayne do Carmo Souza 
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Rebelatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerson Andrade Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emílio Nage Haddad 

Coutinho - OAB:OAB/MS 10337

 Da análise da peça inicial, verifica-se que os embargantes acostaram aos 

autos apenas o recolhimento de custas processuais. Não consta o 

recolhimento do montante a título de taxa judiciária. Esse fato se deu 

porque no momento da emissão da guia de recolhimento, os embargantes 

classificaram o processo como sendo embargos à execução (fl. 11), 

quando na realidade se trata de embargos de terceiros.

 Ora, não havendo indicador da existência de embargos de terceiros na 

c l a s s i f i c a ç ã o  c o n t i d a  n o  s i t e 

“http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeira-instancia/distribuicao” para a 

emissão da guia de custas, deve utilizar-se da distribuição e optar no tipo 

de ação a classificação “Outras Ações”.

 Preceitua o artigo 321 do Código de Processo Civil a possibilidade de 

emenda ou complementação da inicial quando não preenchidos os 

requisitos abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma 

instrumental.

1 – Dessa forma, INTIMEM-SE as autora para efetuar o pagamento da taxa 

judiciária, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC).

2 – Decorrido o prazo, venham os autos CONCLUSOS.

3 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 20114 Nr: 3270-45.2007.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Conceição Martins dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Sigarini Garcia - 

OAB:10.133/MT, ESLANI SANDRA DA CONCEIÇÃO MENDES - 

OAB:24153/O, Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT, Tiago 

Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . Diante disso, este Juízo NÃO CONHECE o mérito da pretensão 

explicitada na manifestação acostada às fls. 181/183, tendo em vista a 

ausência de interesse-adequação da autora, o que não impede de 

utilizar-se de procedimento próprio para tal fim, destinado a restabelecer o 

benefício anteriormente concedido. De outra banda, realizados alguns atos 

processuais, verifica-se que houve o cumprimento integral da obrigação 

em decorrência da disponibilização dos numerários decorrentes da 

expedição de requisição de pequeno valor (RPV), conforme os 

documentos às fls. 156/180, inclusive, levantado os valores. Desse modo, 

nota-se que a obrigação vindicada foi satisfeita, tendo em vista o 

pagamento integral da obrigação exequenda.Forte nestas razões acima, 

diante do adimplemento da dívida pela autarquia demandada, DECLARA-SE 

EXTINTA a obrigação, com fundamento nos artigos 924, inciso II e 925 

ambos do Código de Processo Civil.Transitada em julgada, ARQUIVEM-SE 

os autos com as baixas e anotações necessárias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001341-71.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL LUZTOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

RICARDO DE SOUZA MOURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANIA PEREIRA DE FARIAS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/11/2018 Hora: 15:15 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. FRANCILEUDO DE SOUSA CHAGAS Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001342-56.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUZA MOURA (ADVOGADO(A))

GABRIEL LUZTOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SKARLATH FRANCA VANDERLEY (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/11/2018 Hora: 15:30 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. FRANCILEUDO DE SOUSA CHAGAS Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001343-41.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUZA MOURA (ADVOGADO(A))

GABRIEL LUZTOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THATIANE GOMES ALVES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/11/2018 Hora: 15:45 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. FRANCILEUDO DE SOUSA CHAGAS Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001344-26.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (INTERESSADO)

ARTHUR RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WARLA BRENDA DOS SANTOS KIST (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de , horas de Mato Grosso, endereço: Av. 

Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, Fone: 3468-1694. 

FRANCILEUDO DE SOUSA CHAGAS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000415-90.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

LILIAN RODRIGUES DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO CERTIDÃO CERTIFICO que promovo a intimação do 

advogado(a) do(a) promovente(s), para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, dê inicio a fase de cumprimento de sentença, sob pena de 

arquivamento dos autos.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001385-27.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

VANESSA PEREIRA MACENO LUNA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que promovo a intimação do(s) advogado(a) do(a) 

promovente(s), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, dê inicio a fase de 

cumprimento de sentença, sob pena de arquivamento dos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001386-12.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

MAYARA MELO ALI GANEM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que promovo a intimação do(s) advogado(a) do(a) 

promovente(s), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, dê inicio a fase de 

cumprimento de sentença, sob pena de arquivamento dos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010295-26.2014.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MENDEL & MENDEL JUNIOR LTDA - ME (REQUERENTE)

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

DANYLLO SANTOS PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) do 

promovido, para no prazo de 15 (quinze) dias, dar inicio a fase de 

cumprimento de sentença, sob pena de arquivamento dos autos. 

ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000423-67.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

MIKAEL GARBO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias sobre o comprovante de 

pagamento ID 15592890. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001388-79.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

REGINA DOS SANTOS BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico que promovo a intimação do(s) advogado(a) do(a) 

promovente(s), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, dê inicio a fase de 

cumprimento de sentença, sob pena de arquivamento dos autos. 

FRANCILEUDO DE SOUSA CHAGAS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001033-69.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO DE MORAES (ADVOGADO(A))

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

JOSE RENATO DE MORAES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DA SILVA MORAES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) do exequente, 

para no prazo de 10 (dez) dias manifestar-se sobre a devolução da carta 

precatória da Comarca de Barra do Garças inserida no id. 15589887, 

devendo requerer o que entender de direito. ELEONORA BISSOLOTTI 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000425-37.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO LUIZ MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para se manisfestar sobre o comprovante de pagamento do ID 15592969. 

ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001344-26.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (INTERESSADO)

ARTHUR RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WARLA BRENDA DOS SANTOS KIST (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 09/11/2018 Hora: 14:45 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. FRANCILEUDO DE SOUSA CHAGAS Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000728-51.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DILSON MACHADO DA SILVA (REQUERENTE)

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico que promovo a intimação do(s) advogado(a) do(a) 

promovente(s), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, dê inicio a fase de 

cumprimento de sentença, sob pena de arquivamento dos autos. 

FRANCILEUDO DE SOUSA CHAGAS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000731-06.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEDETE ARMANDA DA SILVA (REQUERENTE)

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico que promovo a intimação do(s) advogado(a) do(a) 

promovente(s), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, dê inicio a fase de 

cumprimento de sentença, sob pena de arquivamento dos autos. 

FRANCILEUDO DE SOUSA CHAGAS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000729-36.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON RAMOS (REQUERENTE)

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que promovo a intimação do 

advogado(a) do promovente, para no prazo de 15 (quinze) dias, dar inicio 

a fase de execução de sentença, sob pena de arquivamento. ELEONORA 

BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 91171 Nr: 848-53.2014.811.0021

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Degmar Luiz Putencio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 ‘’VISTOS. Recebo a denúncia. Sentença oral, cuja transcrição do 

dispositivo segue: “Ante o exposto, CONDENO o réu DEGMAR LUIZ 

PUTENCIO nas penas do art. 310 do CTB a pena de detenção de 06 (seis) 

meses em regime inicial ABERTO. Substituto a pena restritiva de liberdade 

por restritivas de direito, na forma do art. 44 do CP. Concedo ao réu o 

pagamento de custas processuais. Concedo ao réu o direito de apelar em 

liberdade, devendo manter o seu endereço atualizado nos autos. Arbitro 

em favor do Advogado Dr. Gilmar Ferreira Rodrigues Júnior (OAB/GO n. 

46.416 e OAB/MT n. 22.439-A) a quantia de 02 (uma) URH em razão de 

sua atuação nos autos como Defensor Dativo. Sem Custas. Dou a 

presente por publicada. Expeça-se o necessário. Saem os presentes 

intimados’’

Comarca de Alto Araguaia

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 83/2018-DF

O Doutor PIERRO DE FARIA MENDES, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Alto Araguaia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a servidor a LUZIA GONÇALVES DE JESUS, 

matrícula 4410, designado Gestora Administrativo III na Central de 

Administração desta comarca , irá usufruir 03 dias de folgas 

compensatórias nos dias 29 a 31/10/2018,

RESOLVE:

DESIGNAR JOSÉ AILTON DE FREITAS, matrícula n. 6179, Auxiliar Judiciário 

PTJ, para exercer a função de Gestor Administrativo III na Central de 

Administração , no período de 29 a 31/10/2018.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Alto Araguaia-MT, 25 de setembro de 2018

Pierro de Faria Mendes

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N. 84/2018-DF

O Doutor PIERRO DE FARIA MENDES, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Alto Araguaia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a servidor a LUZIA GONÇALVES DE JESUS, 

matrícula 4410, designada Gestor a Administrativo III, na Central de 

Administração, irá usufruir 20 dias de férias referente ao exercício 2018, 

no período de 08 a 27/10/2018,

RESOLVE:

DESIGNAR JOSÉ AILTON DE FREITAS, matrícula n. 6179, Auxiliar Judiciário 

PTJ, para exercer a função de Gestor Administrativo III, no período de 08 a 

27/10/2018.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Alto Araguaia-MT, 25 de setembro de 2018

Pierro de Faria Mendes

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 69459 Nr: 484-16.2016.811.0020

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAYANE ALMEIDA BORGES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15.120-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, frente às argumentações expendidas, e com arrimo no 

entendimento doutrinário, jurisprudencial, bem como estribado no artigo 5º, 

inciso LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil amarrado ao 

artigo 1º da Lei 12.016/2009 jungido ao artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão grafada na exordial 

para NEGAR a ORDEM DE SEGURANÇA a Impetrante no mérito, 

confirmando a decisão que indeferiu a liminar no pretérito.

 Isenção legal de custas, despesas e honorários sucumbências ut súmula 

512 do STF e artigo 25 da Lei 12.016/2009.

Após o trânsito em julgado, e as anotações e baixas de estilo 

ARQUIVE-SE o presente feito.

 Publique-se. Intimem-se.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 18 de setembro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 66200 Nr: 2412-36.2015.811.0020

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIURA REZENDE ALVES TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIANO ALVES TEIXEIRA, JULIANO FRAGA 

TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLON ARTHUR PANIAGO DE 

OLIVEIRA - OAB:15828-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIA SIMONE BRESSAN - 

OAB:20437-0/OAB/MT
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 Código n.º 66200Vistos. Chamo feito à ordem. (....) Extraem-se dos autos 

que o Requerido Luziano Alves Teixeira foi regulamente citado na 

referência 49, sendo que, na ocasião não compareceu a audiência 

designada sob o argumento que estava com problemas de saúde, porém, 

após algumas redesignações, o mesmo compareceu na audiência 

realizada em 15/09/2017 (ref. 101), deveria, a partir do referido ato ter 

apresentado sua contestação, conforme dispõe o inciso I do artigo 335 c/c 

o inciso II do artigo 231, ambos do Código de Processo Civil; contudo, até o 

presente momento, não a apresentou, precluindo tal prazo, motivo pelo 

qual, DECRETO sua revelia. No mais, extraem-se dos autos que, apesar do 

Requerido Juliano Fraga Teixeira não ter sido citado regularmente, o 

mesmo (...) Assim, por tais registros e fundamentos, INDEFIRO o pedido de 

tutela de evidencia requerida pela Requerente. Saneamento do feito: (...) 

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 06/12/2018 às 

13h00min (Horário Oficial do Estado). Intimem-se as partes (nos termos do 

artigo 242 do CPC), sobre o direito de requerer esclarecimentos e/ou 

solicitar ajustes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, sob pena de tornar a 

presente decisão estável (§§ 1° e 2° do artigo 357 do CPC), e ainda, para 

apresentarem o rol de testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias 

(§4° do artigo 357 do CPC), com as ressalvas dos §§ 6° e 7° do artigo 357 

do CPC. Por fim, faça a intimação pessoal dos Contendores para prestar 

os seus respectivos depoimentos (advertindo-o do §1° do artigo 385 do 

CPC), e ainda, dê-se vistas ao Ministério Público Estadual para manifestar 

se tem interesse no feito (artigo 178 do CPC).Intimem-se as partes, bem 

como as testemunhas tempestivamente arroladas, observando as já 

declinadas nos autos.Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário. 

Às providências.Alto Araguaia - MT, 26 de setembro de 2018.Ivan Lúcio 

AmaranteJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 76519 Nr: 4421-34.2016.811.0020

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 76519

Vistos.

Haja vista o requerido na referência n.° 28, designo audiência de 

conciliação para o dia 28 de novembro de 2018, às 12h00min (Horário 

Oficial do Estado) a ser realizada pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta comarca.

Em havendo conciliação ou não, volvam-me os autos conclusos para 

deliberação.

Intimações e diligências necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

Alto Araguaia/MT, 26 de setembro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 96285 Nr: 2569-04.2018.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATHIANA MAYRA TORCHIA 

FRANCO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15.120-B/MT

 Código n.° 96285

Vistos.

Antes de analisar o requerido na referência 25, designo audiência de 

conciliação para o dia 19 de novembro de 2018, às 16h00min (Horário 

Oficial do Estado) a ser realizada pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta comarca.

Em havendo conciliação ou não, volvam-me os autos conclusos para 

deliberação.

Intimações e diligências necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

Alto Araguaia/MT, 24 de setembro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 70559 Nr: 920-72.2016.811.0020

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDAA-M, DRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista de Oliveira - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 70559

Vistos.

 DEFIRO o requerido pelo Parquet na referência 152, DEVENDO a Senhora 

Gestora requisitar aos profissionais cadastrados nesta Comarca, para 

realização no prazo de 20 (vinte) dias, juntando o relatório nos autos.

 Após, com a juntada do relatório e a informação contida na referência 

153, dê-se vistas ao Ministério Público para se manifestar e/ou requerer o 

que entender de direito, pelo prazo legal.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

Alto Araguaia - MT, 26 de setembro de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 89931 Nr: 6196-50.2017.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LÚCIA OLIVEIRA DE ANDRADE, 

WILFORD ELIAS DE OLIVEIRA SOUZA, JOÃO BATISTA CAVALCANTE 

SILVA, MISSIEL RIBEIRO FEITOSA, IAHN KELVIN BARBOSA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAYANA AZZULIN CURI - 

OAB:13.963-A/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, DIEGO ÁTILA LOPES SANTOS - OAB:21.614 - 

OAB/MT, JAQUELINE CORREIA DA SIVA - OAB:24.087/OAB/MT, 

KARLA AMORIM MELO MARTINS - OAB:24.166/MT, LÉIA PAULA 

APARECIDA CLAUDIO - OAB:15.120-B/MT, WILLIAM SANTOS ARAUJO 

- OAB:2.644/-MT

 Fica Vossa Senhoria devidamente intimado, para apresentar no prazo 

legal as razões recursais.

Salma Corrêa de Moraes Pereira

 Gestora Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 60238 Nr: 2651-74.2014.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSWALDO THEOBALDO FERREIRA - Espólio, OLAVO 

TEOBALDO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ROBERTO LOURENÇO DE SOUZA, LUCIA 

DE FATIMA ZANGIROLAMI SOUZA, DORIEDSON CAVALCANTE DA 

SILVA, MANOEL LOPES STORTO, CARMEN SILVIA ZANGIROLAMI LOPES, 

GERSON BUENO, ANTONIO MARTINELLI, JOÃO BATISTA MORAES 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PETERSEN MORETTI - 

OAB:7353/MT, Francisco Genésio Bessa de Castro - 

OAB:195646A-SP, GISELE GAUDÊNCIO ALVES DA SILVA RIBEIRO - 

OAB:7335/MT, Luis Gustavo Orrigo Ferreira Mendes - 

OAB:19.015/DF, Romulo Martins Nagib - OAB:45.233/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12.624/MT, MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - 

OAB:5374/0

 Código n.º 60238

Vistos.

 Haja vista a informação de provimento de agravo pelo Egrégio Tribunal de 
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Justiça deste Estado (ref. 157), DETERMINO a Senhora Gestora que 

cumpra-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

Alto Araguaia - MT, 26 de setembro de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 93418 Nr: 1474-36.2018.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARLA JACQUELINE DOS SANTOS ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 93418

Vistos.

Em análise cognitiva dos requisitos e aspectos inerentes a petição inicial, 

tenho que, neste momento, a mesma merece adequação natural e 

necessária para o deslinde da demanda, pois:

 I – Do contexto dos documentos juntados com a inicial forçoso concluir 

que a notificação extrajudicial levada a efeito pela autora é irregular, uma 

vez que não atingiu seu objetivo, bem como não comprovou juntando aos 

autos documento idôneo demonstrando o protesto realizado.

 Com isso, nos termos do artigo 321 do NCPC, DETERMINO, novamente, 

que o Requerente emende a inicial a fim de provar regular notificação 

extrajudicial ou protesto realizado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento da inicial.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

Alto Araguaia – MT, 26 de setembro de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 70091 Nr: 732-79.2016.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSONEY IRIGARAY NOGUEIRA BORGES, 

PEDRO ANTÔNIO MENEGON, DAVID HIGINO DA COSTA, WILSON DE 

SOUSA PINTO, CLÓVIS VILELA RODRIGUES, MAXUEL MARTINS DE 

OLIVEIRA, LUIZ ALBERTO ZAIDEN, NELSONEY DA COSTA MARQUES, 

JOSÉ WANDERLEY MARTINS DE ALMEIDA, DILSON BASSO, MARILIA 

MAIA RABELLO QUEIROZ, JEANE OLIVEIRA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista de Oliveira - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 70091

Vistos.

 Haja vista as fundamentais apresentadas pelo Exequente na referência 

07, reconsidero o recebimento da inicial ocorrida na referência 05, para as 

citações/intimações deem-se pessoalmente via Oficial de Justiça.

 Assim, cumpra-se integralmente a decisão de referência 05, DEVENDO as 

citações/intimações serem realizadas pessoalmente e via Oficial de 

Justiça.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

Alto Araguaia - MT, 26 de setembro de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 83508 Nr: 3223-25.2017.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALLIFY OLIVEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIR OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:15.077-A/MT

 Código: 83508

Vistos, 11ª Semana “Justiça pela Paz em Casa”.

Analisando a defesa apresentada pelo Denunciado Wallify Oliveira de 

Souza, constato que não foram arguidas preliminares e/ou exceções, bem 

como, em análise, não encontram-se presentes nenhuma das hipóteses 

de absolvição sumária estampada no artigo 397 do Código de Processo 

Penal, portanto, mantenho o recebimento da denúncia nos termos em que 

apresentada e dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do artigo 399 ss. do Código de Processo Penal, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 09/10/2018, às 15h00min 

(MT). No ato, sendo possível, proceder-se-á à tomada de declarações do 

ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela 

defesa, nesta ordem, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às 

acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, 

em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias. Além disso, se houver, os esclarecimentos 

de peritos dependerão de prévio requerimento das partes.

Intimem-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário, inclusive Carta 

Precatória para oitiva de testemunha residente fora da Comarca, se 

houver.

Ciência ao MPE e a DPE. Às providências, expedindo-se o necessário.

Alto Araguaia - MT, 21 de agosto de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10807 Nr: 769-29.2004.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ JÚLIO LOPES CAMPANELLA ANGELI (ESPÓLIO)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABC INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A - ABC Inco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORRÊA JÚNIOR - 

OAB:3076-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO MAGALHÃES DE 

LIMA - OAB:, GISELE DE ALMEIDA - OAB:93.536, RICARDO PEREIRA 

FERNANDES - OAB:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte autora por seu procurador, para que 

efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais 

no importe de R$ 10,00 (dez reais), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de folhas 355. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 5,00 (cinco reais), para recolhimento da guia de custas e R$ 5,00 

(cinco reais), para fins da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da comarca de Alto Araguaia, aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 9249 Nr: 1420-95.2003.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERALDO MARTINS LOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO GIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034828/9/2018 Página 348 de 849



OAB:5177-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAUDEMI MOREIRA NOGUEIRA 

- OAB:4625/MT, WILLIAM SANTOS ARAUJO - OAB:2.644/-MT

 Certifico que, nesta data, constitui Auto de Adjudicação com todas as 

peças necessárias.

 Estephane Forte

Estagiária - matr.: 34960

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 68513 Nr: 55-49.2016.811.0020

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELLY NÁDIA CAETANO RIQUELME CASTILLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉDERSON INÁCIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE PEREIRA FERREIRA - 

OAB:43.798/GO, Bárbara Lurdes Nunes Anicésio - OAB:MT25466O, 

NELSON OLIVEIRA BATISTA - OAB:342.428/SP

 Autos n. 55-49.2016.811.0020 (cód. 68513).

SENTENÇA

Vistos.

1. Trata-se de cumprimento de sentença de alimentos, pelo rito da prisão 

civil, proposta por HAVA RAFAELLI CAETANO DE OLIVEIRA e ARTHUR 

MIGUEL CAETANO DE OLIVEIRA, menores representados pela genitora 

DANIELLI NÁDIA CAETANO RIQUELME CASTILHO, em desfavor de 

EDERSON INÁCIO DE OLIVEIRA, nos termos do art. 528 do CPC.

2. O executado liquidou o débito existente junto à parte exequente, 

conforme documentos acostados aos autos (ref. 58 e 62).

3. Instado a se manifestar, o Ministério Público pela expedição de alvará de 

soltura (ref. 65).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

4. Uma vez demonstrada nos autos a quitação da dívida exigida pela parte 

credora, impõe-se a extinção do processo segundo o art. 924, II, do 

Código de Processo Civil.

5. De acordo com o art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil 

extinguem-se a execução quando:

II – “a obrigação for satisfeita”.

 6. Diante do exposto JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, baseado no artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

7. Em virtude do executado se encontrar preso, EXPEÇA-SE Alvará de 

Soltura em prol do executado EDERSON INÁCIO DE OLIVEIRA, devendo 

ser imediatamente colocado em liberdade, exceto se por outro motivo deva 

permanecer preso, pois o motivo da prisão civil, conforme artigo 528, § 6º, 

encontra-se cessada.

8. Cientifique o Ministério Público acerca desta decisão.

9. EXPEÇA-SE o necessário para o cancelamento do protesto do 

pronunciamento judicial e da inscrição do nome do devedor/executado nos 

órgãos de serviços de proteção ao crédito.

 10. Após o trânsito em julgado, as baixas e anotações necessárias, 

arquivem-se os autos.

11. PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, INTIME-SE e CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 26 de setembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 55832 Nr: 1569-42.2013.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FFDSB, AFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Diante da petição de fl. 88, desconstituo a nomeação 

anteriormente feita (fls. 77/78), e NOMEIO perita judicial, 

independentemente de compromisso (art. 466 do CPC/2015), a Dr.ª ZAIDA 

MARIA DAVID DE REZENDE, devendo ser intimada desta nomeação para 

conhecimento e realização da perícia médica necessária.2. INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazos do § 1º, incisos I, II e III, do artigo 465 do 

CPC/2015.3. Posteriormente, INTIME-SE a perita, para ciência dos quesitos, 

designar data para a realização da perícia na parte requerente e para fins 

dos incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, diante da determinação 

constante no item 10 deste despacho saneador (“Art. 465. Ciente da 

nomeação, o perito apresentará em 5 (cinco) dias: I – (...); II – currículo, 

com comprovação de especialização; III – contatos profissionais, em 

especial o endereço eletrônico, para onde será dirigidas as intimações 

pessoais”), bem como do art. 473, incisos e parágrafos, do mesmo 

diploma legal.4. Com a designação de data para a perícia, INTIMEM-SE 

novamente as partes nos termos do art. 474 do CPC/2015.5. O respectivo 

laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado.6. Para a expert 

nomeada FIXO honorários periciais no valor máximo da tabela II da 

Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça Federal e, com base no 

parágrafo único do artigo 28 da referida resolução, multiplico por dois o 

referido valor, haja vista a complexidade do exame e o local de sua 

realização, sendo assim, fixo o valor de R$ 745,30 (seiscentos reais), 

devendo ser expedido ofício nos moldes do anexo I da referida Resolução 

e os demais atos necessários ao pagamento junto a Justiça Federal 

(Seção Judiciária de Mato Grosso, 1ª Região) tão logo as partes se 

manifestem sobre o laudo pericial e não haja necessidade de maiores 

esclarecimentos pelo(a) expert.7. Com a juntada do laudo médico, 

INTIMEM-SE as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do CPC/2015, 

observando na espécie a intimação da parte requerente mediante 

publicação no DJE e

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 57035 Nr: 51-80.2014.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINEIDE CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14.176-A/MT, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT, THIAGO DE 

SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZAIDONIR REZENDE ARAÚJO - 

OAB:18.606-A/MT

 Vistos.

1. INDEFIRO o pedido de reconsideração de fls. 95/95-v, nos exatos 

termos e embasamentos da decisão acostada às fls. 93/94.

2. Consigno que o pedido de reconsideração não comporta sequer 

conhecimento, dada sua inexistência junto ao sistema processual vigente, 

de modo que agir diferentemente seria malferir regra de ordem pública 

(Código de Processo Civil), bem como o princípio da taxatividade dos 

recursos e da unirrecorribilidade das decisões.

 3. Saliento, ainda, que o pedido de reconsideração é afeto ao direito 

administrativo, na forma do artigo 109 da Lei nº 8.666/93, o que, 

evidentemente, não se aplica na hipótese.

 4. Assim, em que pese a prática reiterada dos "pedidos de 

reconsideração", à ausência de previsão legal expressa, não há como 

apreciá-los como sucedâneo recursal dirigido ao próprio juiz da causa, 

cabendo, como cabe, à parte, querendo impugnar a decisão, valer-se do 

recurso previsto em lei.

 5. CUMPRA-SE a decisão de fls. 93/94.

6. INTIME-SE.

 7. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia/MT, 13 de junho de 2016.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 28547 Nr: 2919-07.2009.811.0020

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVTDS, HTDS, RTDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIR OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:15.077-A/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAYNA ANDREYA GEMELLI 

- OAB:1573/TO, JOÃO FLORI GEMELLI - OAB:4.180-A/MT

 Vistos.

1. Nos termos do artigo 104, §1º do CPC, INTIME-SE o advogado subscritor 

do acordo, Dr. Fenrnando César Passinato Amorim, para acostar 

procuração aos autos com poderes para transigir outorgada pelo 

requerido, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não homologação do 

acordo.

 2. CUMPRA-SE.

Alto Araguaia/MT, 21 de setembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 51828 Nr: 1100-30.2012.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELMI CREI DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530 A/MT, NESTOR MAYER - OAB:7618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7. Pelo exposto, forte na disposição do inciso III do artigo 485 do 

CPC/2015, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

condenando a parte desidiosa ao pagamento de custas e despesas 

processuais conforme § 2º, segunda parte, do artigo 485 do CPC/2015, 

salvo se previa e expressamente já lhe deferido as benesses da Lei 

1.060/50 ou se isenta na forma da Lei Estadual 7.603/2001.8. Caso haja, 

DETERMINO que seja baixada restrição e/ou penhora existente nos autos. 

9. PUBLIQUE-SE esta decisum uma única vez no DJE e, certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as anotações e baixas ínsitas na 

CNGC.10. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto 

Araguaia/MT, 21 de setembro de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 53518 Nr: 3004-85.2012.811.0020

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEANA SOARES PIRES DOMINGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12.624/MT, MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - 

OAB:5374/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALVES DE ABREU - 

OAB:2.641/MT

 Vistos.

1. INTIMEM-SE as partes, com o escopo de que proceda a juntada de 

procuração nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 

104, §1º do CPC/2015.

2. Após, conclusos.

Alto Araguaia/MT, 24 de setembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 15900 Nr: 2093-20.2005.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERNO MILTON HÜBNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE HERNANDEZ MARQUES - 

OAB:48.104/RS, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482-MT, 

MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546/MT, MARINOLIA DIAS DOS 

REIS - OAB:1.597/TO, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:16.284/MT, 

STENIA RAQUEL ALVES DE MELO - OAB:12.697-A/MA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO GONÇALVES - 

OAB:2022/MT

 Vistos.

1. A parte exequente pretende a inclusão no polo passivo do avalista 

Antônio Borges de Oliveira, contudo, conforme art. 513, §5º, do CPC, o 

cumprimento de sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do 

coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de 

conhecimento.

2. Assim, tendo em vista que o citado avalista não participou da fase de 

conhecimento, INDEFIRO o pedido em questão.

3. INTIME-SE. CUMPRA-SE a decisão anterior, providenciando e expedindo 

o necessário.

Alto Araguaia/MT, 25 de setembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 6327 Nr: 892-95.2002.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Alves de Rezende, PAULO 

ANCELMO FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8123-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10. Ante o exposto, e por tudo mais o que consta dos autos, 

RECONHEÇO, de ofício, a prescrição intercorrente e, via de conseqüência, 

JULGO EXTINTO o presente processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil. 11. Custas pela parte 

exequente.12. INTIME-SE. 13. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário.Alto Araguaia/MT, 25 de setembro de 2018.PIERRO DE FARIA 

MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 15369 Nr: 1654-09.2005.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD.DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOC. DO 

SUL DE MT. LTDA- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DE TARSO DO VAL SERAFIM, JORGE 

ANTÔNIO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUÍLIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:3.719-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença – Extinção pelo pagamento

Vistos.

1. Trata-se de ação satisfativa aviada pela parte exequente com 

supedâneo em título executivo prescrito em lei, sendo que o feito tramitou 

regularmente conforme preceitos da legislação de regência, entrementes, 

derradeiramente, há informação nos autos de que a parte executada 

adimpliu o débito vergastado.

2. Eis o relato do necessário.

 3. Fundamento e DECIDO.

4. Primeiramente, mister discorrer que a atividade jurisdicional, via de 

regra, é acessória, secundária e instrumental, imprescindindo de livre e 

prévia provocação da parte interessada (art. 2º, CPC/2015), dessarte, não 

mais sendo útil, adequada e necessária a atuação do Poder Judiciário face 

adimplemento do débito, imperioso é extinguir o feito.

DISPOSITIVO.

5. Pelo exposto, forte na disposição estanque no inciso I do artigo 924, II, 

do CPC/2015, JULGO EXTINTA a presente execução.

6. Promova a alteração no polo ativo da lide, conforme requerido.

7. Após, INTIME-SE a parte exequente para dar andamento no feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 25 de setembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes
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 Cod. Proc.: 17832 Nr: 894-26.2006.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALVANI INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERNO MILTON HÜBNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:9.123/MT, LUÍS FERNANDO DECANINI - OAB:9.993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO GONÇALVES - 

OAB:2022/MT

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido de fl. 268/269. Para tanto, PROCEDA-SE com as 

devidas anotações, inclusive no sistema informatizado para constar no 

pólo ativo da ação AFONSO DECANINI NETO, como litisconsórcio ativo, 

emitindo-se nova etiqueta.

 2. Após, INTIMEM-SE as partes exequentes para se manifestarem acerca 

da petição de fl. 225, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. CUMPRA-SE a decisão anterior, providenciando e expedindo o 

necessário.

Alto Araguaia/MT, 25 de setembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000039-10.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIR ALEXANDRINO CHAGAS JUNIOR (REQUERENTE)

G. L. M. D. S. (REQUERENTE)

GUSTAVO GOMES GARCIA (ADVOGADO(A))

LEYDE DAYANE MENZOTTI DE SOUSA (REQUERENTE)

M. C. M. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A - UTIL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: Em razão do AR ID. 

13345347 ter sido recebido pela Reclamada após a data audiência, 

designar nova Audiência de Conciliação para o dia 07/11/2018, às 15:20 

horas (MT). ALTO ARAGUAIA, 27 de setembro de 2018. CASSIRENE 

VICENTE MIRANDA RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA E INFORMAÇÕES: RUA 

ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 

78780-000 - TELEFONE: (66) 34811811

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010096-36.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY DA COSTA DUARTE (REQUERENTE)

JOSE INACIO FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 07/11/2018, às 15:30 horas (MT). ALTO 

ARAGUAIA, 27 de setembro de 2018. CASSIRENE VICENTE MIRANDA 

RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA E INFORMAÇÕES: RUA ONILDO TAVEIRA, 

S/N, VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 - 

TELEFONE: (66) 34811811

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 124937 Nr: 3700-84.2017.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE NEMESIO DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO AUGUSTO GRADIM 

PIMENTA - OAB:226.496, FELIPE GRADIM PIMENTA - OAB:308.606, 

JOSELINA LUCIA DOS SANTOS SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

parte autora apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo 

assim, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida 

para querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 96093 Nr: 5278-87.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUSINEI ALVES LUZ SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIDÊNCIO CAMPOS JÚNIOR, HOSPITAL 

MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES "ROOSEVELTH f. Lira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA OAB/MT 10765 CPF 622.127.611-04 - OAB:10765, 

KAROLINE BANHOS ONTIVEROS - OAB:11.516/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDO CESAR JULIO - 

OAB:OAB/MT 10.004-A

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 98038 Nr: 495-18.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA DE OLIVEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA JULIA SÉ BALÃO - 

OAB:OAB/MT 8272

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

este feito para proceder com a remessa dos autos ao E. Tribunal de 

Justiça, para fins de analise do recurso interposto (art. 1.010, § 3, do 

CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 92927 Nr: 2839-06.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMIANA PAULINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

Recurso de Apelação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono 
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estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo, 

apresentar Contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 123020 Nr: 2629-47.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELE ALVES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

Recurso de Apelação foi ofertado no prazo legal. Sendo assim, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo 

apresente contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 122595 Nr: 2371-37.2017.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR ALFREDO PEDERIVA, SANDRA 

ANTONIA RODRIGUES PEDERIVA, C V MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para efetuar o depósito da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça para o cumprimento do mandado, no valor de R4 203,00 

(duzentos e tres reais) a ser depositado na conta do TJMT., referente ao 

presente autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 123927 Nr: 3172-50.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

Recurso de Apelação foi ofertado no prazo legal. Sendo assim, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo 

apresente contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 93575 Nr: 3356-11.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA MOREIRA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:16482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA JULIA SÉ BALÃO - 

OAB:OAB/MT 8272

 Vistos etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos a 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 133179 Nr: 417-19.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLACIDO DE SENE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 31 de outubro de 

2018, às 16h30min.

 INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 

que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

 INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 130326 Nr: 6717-31.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZETE NORBERTA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 31 de outubro de 

2018, às 16h00min.

 INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 

que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

 INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 99816 Nr: 1533-65.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elzi Felizardo Marinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA 

-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Estela Redivo - OAB:

 Vistos etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos a 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 97134 Nr: 6079-03.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: IVANIDE VIEIRA SALOMAO SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA 

-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - 

OAB:8272/MT

 Vistos etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos a 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 47126 Nr: 3292-40.2010.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILDA ABADIA DA CONCEIÇAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA 

OAB/MT 9.309 CPF 924.435.911-15 - OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença intentada por MARILDA ABADIA DA 

CONCEIÇÃO em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, ambos qualificados nos autos.

Recebida a execução, determinou-se a intimação do executado para, 

querendo, impugnar.

Às folhas 102v, compareceu a Autarquia executada concordando com os 

cálculos da exequente de folhas 93.

É, em síntese, relatório do necessário.

 Decido.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença para que produza os seus 

respectivos efeitos jurídicos os cálculos referente ao valor exequendo, 

apresentados às folhas 93, e EXTINGO O PROCESSO, nos termos dos 

artigos 487, inciso III, “b” e 490, c/c no artigo 924, II, ambos do CPC.

 Após o trânsito em julgado da presente decisão, devidamente 

CERTIFICADO, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 910, § 1º e art. 100, § 1º e § 2º, da CF).

ATENTE-SE a secretaria para os valores apresentados na planilha de 

folhas 93, para expedição do RPV.

Após o cumprimento integral da presente sentença, com a expedição dos 

alvarás ao credor, ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e anotações 

necessárias.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 126624 Nr: 4515-81.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:11865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença intentada por MARIA LUCIA DOS 

SANTOS SILVA em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, ambos qualificados nos autos.

Recebida a execução às folhas 155, determinou-se a intimação do 

executado para, querendo, impugnar.

Às folhas 156v, compareceu a Autarquia executada concordando com os 

cálculos da exequente de folhas 152.

É, em síntese, relatório do necessário.

 Decido.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença para que produza os seus 

respectivos efeitos jurídicos os cálculos referente ao valor exequendo, 

apresentados às folhas 152, e EXTINGO O PROCESSO, nos termos dos 

artigos 487, inciso III, “b” e 490, c/c no artigo 924, II, ambos do CPC.

 Após o trânsito em julgado da presente decisão, devidamente 

CERTIFICADO, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 910, § 1º e art. 100, § 1º e § 2º, da CF).

ATENTE-SE a secretaria para os valores apresentados na planilha de 

folhas 152, para expedição do RPV.

Após o cumprimento integral da presente sentença, com a expedição dos 

alvarás ao credor, ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e anotações 

necessárias.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 103127 Nr: 3531-68.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BENEDITO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL DO 

INSS - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença intentada por ANTONIO BENEDITO 

DA COSTA em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, ambos qualificados nos autos.

Recebida a execução às folhas 180, determinou-se a intimação do 

executado para, querendo, impugnar.

Às folhas 181v, compareceu a Autarquia executada concordando com os 

cálculos da exequente de folhas 176/177.

É, em síntese, relatório do necessário.

 Decido.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença para que produza os seus 

respectivos efeitos jurídicos os cálculos referente ao valor exequendo, 

apresentados às folhas 176/177, e EXTINGO O PROCESSO, nos termos 

dos artigos 487, inciso III, “b” e 490, c/c no artigo 924, II, ambos do CPC.

 Após o trânsito em julgado da presente decisão, devidamente 

CERTIFICADO, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 910, § 1º e art. 100, § 1º e § 2º, da CF).

ATENTE-SE a secretaria para os valores apresentados na planilha de 

folhas 176/177, para expedição do RPV.

Após o cumprimento integral da presente sentença, com a expedição dos 

alvarás ao credor, ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e anotações 

necessárias.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 92880 Nr: 2798-39.2014.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA INES PAULO GALICE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BRAZÃO BARRETO 

SCANTAMBURLO - OAB:MT - 17366-A, JAIR ROBERTO MARQUES - 

OAB:8.9798.969-B/MT, Jose Carlos Pires Ortega - OAB:14.075-A, 

JULIANO MARQUES RIBEIRO - OAB:8973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença intentada por MARIA INES PAULO 

GALICE em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 
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ambos qualificados nos autos.

Recebida a execução às folhas 69, determinou-se a intimação do 

executado para, querendo, impugnar.

Às folhas 70v, compareceu a Autarquia executada concordando com os 

cálculos da exequente de folhas 62.

É, em síntese, relatório do necessário.

 Decido.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença para que produza os seus 

respectivos efeitos jurídicos os cálculos referente ao valor exequendo, 

apresentados às folhas 62, e EXTINGO O PROCESSO, nos termos dos 

artigos 487, inciso III, “b” e 490, c/c no artigo 924, II, ambos do CPC.

 Após o trânsito em julgado da presente decisão, devidamente 

CERTIFICADO, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 910, § 1º e art. 100, § 1º e § 2º, da CF).

ATENTE-SE a secretaria para os valores apresentados na planilha de 

folhas 62, para expedição do RPV.

Após o cumprimento integral da presente sentença, com a expedição dos 

alvarás ao credor, ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e anotações 

necessárias.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 53001 Nr: 3754-60.2011.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORGIVAL DANTAS ROTEIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença intentada por AURORA DA SILVA 

DALAZIN em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

ambos qualificados nos autos.

Recebida a execução, determinou-se a intimação do executado para, 

querendo, impugnar.

Às folhas 125v, compareceu a Autarquia executada concordando com os 

cálculos da exequente de folhas 119/122.

É, em síntese, relatório do necessário.

 Decido.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença para que produza os seus 

respectivos efeitos jurídicos os cálculos referente ao valor exequendo, 

apresentados às folhas 119/122, e EXTINGO O PROCESSO, nos termos 

dos artigos 487, inciso III, “b” e 490, c/c no artigo 924, II, ambos do CPC.

 Após o trânsito em julgado da presente decisão, devidamente 

CERTIFICADO, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 910, § 1º e art. 100, § 1º e § 2º, da CF).

ATENTE-SE a secretaria para os valores apresentados na planilha de 

folhas 119/122, para expedição do RPV.

Após o cumprimento integral da presente sentença, com a expedição dos 

alvarás ao credor, ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e anotações 

necessárias.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 86281 Nr: 2082-46.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOS ANJOS PEREIRA DA FONSECA FREIRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença intentada por MARIA DOS ANJOS 

PEREIRA DA FONSECA FREIRE em face de INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, ambos qualificados nos autos.

Recebida a execução às folhas 126, determinou-se a intimação do 

executado para, querendo, impugnar.

Às folhas 127v, compareceu a Autarquia executada concordando com os 

cálculos da exequente de folhas 123/125.

É, em síntese, relatório do necessário.

 Decido.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença para que produza os seus 

respectivos efeitos jurídicos os cálculos referente ao valor exequendo, 

apresentados às folhas 123/125, e EXTINGO O PROCESSO, nos termos 

dos artigos 487, inciso III, “b” e 490, c/c no artigo 924, II, ambos do CPC.

 Após o trânsito em julgado da presente decisão, devidamente 

CERTIFICADO, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 910, § 1º e art. 100, § 1º e § 2º, da CF).

ATENTE-SE a secretaria para os valores apresentados na planilha de 

folhas 123/125, para expedição do RPV.

Após o cumprimento integral da presente sentença, com a expedição dos 

alvarás ao credor, ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e anotações 

necessárias.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 94394 Nr: 3981-45.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença intentada por ALICE ALVES 

FERRREIRA em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, ambos qualificados nos autos.

Recebida a execução, determinou-se a intimação do executado para, 

querendo, impugnar.

Às folhas 112v, compareceu a Autarquia executada concordando com os 

cálculos da exequente de folhas 111.

É, em síntese, relatório do necessário.

 Decido.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença para que produza os seus 

respectivos efeitos jurídicos os cálculos referente ao valor exequendo, 

apresentados às folhas 111, e EXTINGO O PROCESSO, nos termos dos 

artigos 487, inciso III, “b” e 490, c/c no artigo 924, II, ambos do CPC.

 Após o trânsito em julgado da presente decisão, devidamente 

CERTIFICADO, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 910, § 1º e art. 100, § 1º e § 2º, da CF).

ATENTE-SE a secretaria para os valores apresentados na planilha de 

folhas 111, para expedição do RPV.

Após o cumprimento integral da presente sentença, com a expedição dos 

alvarás ao credor, ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e anotações 

necessárias.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 117697 Nr: 6425-80.2016.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURORA DA SILVA DALAZIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença intentada por AURORA DA SILVA 
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DALAZIN em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

ambos qualificados nos autos.

Recebida a execução às folhas 85, determinou-se a intimação do 

executado para, querendo, impugnar.

Às folhas 87v, compareceu a Autarquia executada concordando com os 

cálculos da exequente de folhas 84.

É, em síntese, relatório do necessário.

 Decido.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença para que produza os seus 

respectivos efeitos jurídicos os cálculos referente ao valor exequendo, 

apresentados às folhas 84, e EXTINGO O PROCESSO, nos termos dos 

artigos 487, inciso III, “b” e 490, c/c no artigo 924, II, ambos do CPC.

 Após o trânsito em julgado da presente decisão, devidamente 

CERTIFICADO, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 910, § 1º e art. 100, § 1º e § 2º, da CF).

ATENTE-SE a secretaria para os valores apresentados na planilha de 

folhas 84, para expedição do RPV.

Após o cumprimento integral da presente sentença, com a expedição dos 

alvarás ao credor, ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e anotações 

necessárias.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136246 Nr: 2296-61.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANILDA QUEZO ZUZUKEMAERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Safra S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 138574 Nr: 3673-67.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÍDIA PEREIRA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLINE JULIANA LEITE - 

OAB:22499/MT, BEATRYS CASTANHEIRA - OAB:22.874-MT, KAMILLA 

NAISER LIMA - OAB:22521/MT, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 134285 Nr: 1101-41.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE ALMEIDA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 201, § 7º, inciso II, da 

Constituição da República Federativa do Brasil c/c o art. 11, inciso I, alínea 

“a” e inciso VII, artigos 48 e 143, todos da Lei n.º 8.213/1991, combinados 

com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a 

conceder a aposentadoria à autora, na qualidade de segurada especial 

rural, no valor de 01 (um) salário mínimo, sendo certo que o INSS deve 

implantar o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. Para início 

do pagamento do benefício, fixo a data do REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO em 05/02/2018 (fls. 25). CONCEDO a tutela provisória de 

urgência de caráter antecipado, porque presentes, nesse momento, os 

pressupostos legais para tanto, notadamente a probabilidade do direito 

invocado pela autora. O perigo de dano também se faz presente, 

considerando-se o caráter alimentar da verba pleiteada, o que dispensa 

maiores comentários. OFICIE-SE, com urgência, para implantação do 

benefício no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 

100,00 (cem reais), limitado ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Quanto às prestações vencidas desde então, serão devidos: correção 

monetária a partir do vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação (Lei n.º 6899/81, Súmulas 43 e 

148 do STJ, artigo 406 do novo CC c/c art. 161 do CTN), nos termos do 

manual de cálculos da Justiça Federal. Isento o vencido do pagamento das 

custas processuais, conforme art. 8°, § 1° da lei 8.620/93. Condeno o 

requerido nos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), 

sobre o valor das parcelas vencidas até a publicação da sentença 

(Súmula 111 STJ). Não havendo recurso voluntário, CERTIFIQUE-SE o 

trânsito em julgado da sentença, ARQUIVANDO-SE os autos. Em caso de 

Recurso de Apelação,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 122409 Nr: 2278-74.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARIDA SOARES DO ESPÍRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: michele juliana noca - OAB:, 

SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 201, § 7º, inciso II, da 

Constituição da República Federativa do Brasil c/c o art. 11, inciso I, alínea 

“a” e inciso VII, artigos 48 e 143, todos da Lei n.º 8.213/1991, combinados 

com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a 

conceder a aposentadoria à autora, na qualidade de segurada especial 

rural, no valor de 01 (um) salário mínimo, sendo certo que o INSS deve 

implantar o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. Para início 

do pagamento do benefício, fixo a data do REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO em 15/02/2017 (fls. 23). CONCEDO a tutela provisória de 

urgência de caráter antecipado, porque presentes, nesse momento, os 

pressupostos legais para tanto, notadamente a probabilidade do direito 

invocado pela autora. O perigo de dano também se faz presente, 

considerando-se o caráter alimentar da verba pleiteada, o que dispensa 

maiores comentários. OFICIE-SE, com urgência, para implantação do 

benefício no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 

100,00 (cem reais), limitado ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Quanto às prestações vencidas desde então, serão devidos: correção 

monetária a partir do vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação (Lei n.º 6899/81, Súmulas 43 e 

148 do STJ, artigo 406 do novo CC c/c art. 161 do CTN), nos termos do 

manual de cálculos da Justiça Federal. Isento o vencido do pagamento das 

custas processuais, conforme art. 8°, § 1° da lei 8.620/93. Condeno o 

requerido nos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), 

sobre o valor das parcelas vencidas até a publicação da sentença 

(Súmula 111 STJ). Não havendo recurso voluntário, CERTIFIQUE-SE o 

trânsito em julgado da sentença, ARQUIVANDO-SE os autos. Em caso de 

Recurso de Apelação,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 122411 Nr: 2280-44.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JOANA DE OLIVEIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: michele juliana noca - OAB:, 

SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 201, § 7º, inciso II, da 

Constituição da República Federativa do Brasil c/c o art. 11, inciso I, alínea 

“a” e inciso VII, artigos 48 e 143, todos da Lei n.º 8.213/1991, combinados 

com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a 

conceder a aposentadoria à autora, na qualidade de segurada especial 

rural, no valor de 01 (um) salário mínimo, sendo certo que o INSS deve 

implantar o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. Para início 

do pagamento do benefício, fixo a data do REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO em 27/03/2014 (fls. 62). CONCEDO a tutela provisória de 

urgência de caráter antecipado, porque presentes, nesse momento, os 

pressupostos legais para tanto, notadamente a probabilidade do direito 

invocado pela autora. O perigo de dano também se faz presente, 

considerando-se o caráter alimentar da verba pleiteada, o que dispensa 

maiores comentários. OFICIE-SE, com urgência, para implantação do 

benefício no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 

100,00 (cem reais), limitado ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Quanto às prestações vencidas desde então, serão devidos: correção 

monetária a partir do vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação (Lei n.º 6899/81, Súmulas 43 e 

148 do STJ, artigo 406 do novo CC c/c art. 161 do CTN), nos termos do 

manual de cálculos da Justiça Federal. Isento o vencido do pagamento das 

custas processuais, conforme art. 8°, § 1° da lei 8.620/93. Condeno o 

requerido nos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), 

sobre o valor das parcelas vencidas até a publicação da sentença 

(Súmula 111 STJ). Não havendo recurso voluntário, CERTIFIQUE-SE o 

trânsito em julgado da sentença, ARQUIVANDO-SE os autos. Em caso de 

Recurso de Apelação,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 132898 Nr: 217-12.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA CAZELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 201, § 7º, inciso II, da 

Constituição da República Federativa do Brasil c/c o art. 11, inciso I, alínea 

“a” e inciso VII, artigos 48 e 143, todos da Lei n.º 8.213/1991, combinados 

com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a 

conceder a aposentadoria à autora, na qualidade de segurada especial 

rural, no valor de 01 (um) salário mínimo, sendo certo que o INSS deve 

implantar o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. Para início 

do pagamento do benefício, fixo a data do REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO em 08/01/2018 (fls. 23). CONCEDO a tutela provisória de 

urgência de caráter antecipado, porque presentes, nesse momento, os 

pressupostos legais para tanto, notadamente a probabilidade do direito 

invocado pela autora. O perigo de dano também se faz presente, 

considerando-se o caráter alimentar da verba pleiteada, o que dispensa 

maiores comentários. OFICIE-SE, com urgência, para implantação do 

benefício no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 

100,00 (cem reais), limitado ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Quanto às prestações vencidas desde então, serão devidos: correção 

monetária a partir do vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação (Lei n.º 6899/81, Súmulas 43 e 

148 do STJ, artigo 406 do novo CC c/c art. 161 do CTN), nos termos do 

manual de cálculos da Justiça Federal. Isento o vencido do pagamento das 

custas processuais, conforme art. 8°, § 1° da lei 8.620/93. Condeno o 

requerido nos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), 

sobre o valor das parcelas vencidas até a publicação da sentença 

(Súmula 111 STJ). Não havendo recurso voluntário, CERTIFIQUE-SE o 

trânsito em julgado da sentença, ARQUIVANDO-SE os autos. Em caso de 

Recurso de Apelação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 132696 Nr: 88-07.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODACIR DA SILVA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos, etc. HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

 Saem os presentes intimados. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 134215 Nr: 1066-81.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE RIBEIRO SANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 201, § 7º, inciso II, da 

Constituição da República Federativa do Brasil c/c o art. 11, inciso I, alínea 

“a” e inciso VII, artigos 48 e 143, todos da Lei n.º 8.213/1991, combinados 

com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a 

conceder a aposentadoria à autora, na qualidade de segurada especial 

rural, no valor de 01 (um) salário mínimo, sendo certo que o INSS deve 

implantar o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. Para início 

do pagamento do benefício, fixo a data do REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO em 19/01/2018 (fls. 27). CONCEDO a tutela provisória de 

urgência de caráter antecipado, porque presentes, nesse momento, os 

pressupostos legais para tanto, notadamente a probabilidade do direito 

invocado pela autora. O perigo de dano também se faz presente, 

considerando-se o caráter alimentar da verba pleiteada, o que dispensa 

maiores comentários. OFICIE-SE, com urgência, para implantação do 

benefício no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 

100,00 (cem reais), limitado ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Quanto às prestações vencidas desde então, serão devidos: correção 

monetária a partir do vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação (Lei n.º 6899/81, Súmulas 43 e 

148 do STJ, artigo 406 do novo CC c/c art. 161 do CTN), nos termos do 

manual de cálculos da Justiça Federal. Isento o vencido do pagamento das 

custas processuais, conforme art. 8°, § 1° da lei 8.620/93. Condeno o 

requerido nos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), 

sobre o valor das parcelas vencidas até a publicação da sentença 

(Súmula 111 STJ). Não havendo recurso voluntário, CERTIFIQUE-SE o 

trânsito em julgado da sentença, ARQUIVANDO-SE os autos. Em caso de 

Recurso de Apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 51703 Nr: 2452-93.2011.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evanice Teresa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Ante o exposto, acolho a presente impugnação e, com aparo no artigo 

487, III, a, do CPC, e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

impugnante.CONDENO a parte impugnada (art. 90, caput, do CPC) no 

pagamento das taxas, custas e despesas do processo existentes, bem 

como honorários advocatícios de sucumbência fixados no mínimo de 10% 

(dez por cento) sobre o valor da diferença cobrada em excesso/proveito 

econômico obtido, considerando o grau de zelo do profissional, o fácil 

lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o 

trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, 

conforme NCPC, art. 85 e §§ 1º e 2º -, cuja exigibilidade permanecerá 

suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em decorrência da 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 

98, § 2º e 3º.Após o cumprimento integral da presente sentença 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 48606 Nr: 417-63.2011.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIZETE OLIVEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BRAZÃO BARRETO 

SCANTAMBURLO - OAB:MT - 17366-A, Mauricio de Carvalho - 

OAB:10.052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença intentada por LIZETE OLIVEIRA DE 

SOUZA em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

ambos qualificados nos autos.

Recebida a execução às folhas 123, determinou-se a intimação do 

executado para, querendo, impugnar.

Às folhas 124v, compareceu a Autarquia executada concordando com os 

cálculos da exequente de folhas 120.

É, em síntese, relatório do necessário.

 Decido.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença para que produza os seus 

respectivos efeitos jurídicos os cálculos referente ao valor exequendo, 

apresentados às folhas 120, e EXTINGO O PROCESSO, nos termos dos 

artigos 487, inciso III, “b” e 490, c/c no artigo 924, II, ambos do CPC.

 Após o trânsito em julgado da presente decisão, devidamente 

CERTIFICADO, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 910, § 1º e art. 100, § 1º e § 2º, da CF).

ATENTE-SE a secretaria para os valores apresentados na planilha de 

folhas 120, para expedição do RPV.

Após o cumprimento integral da presente sentença, com a expedição dos 

alvarás ao credor, ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e anotações 

necessárias.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 123616 Nr: 3006-18.2017.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FILOMENA CONCEIÇÃO GALHARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença intentada por FILOMENA 

CONCEIÇÃO GALHARDO em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, ambos qualificados nos autos.

Recebida a execução às folhas 84, determinou-se a intimação do 

executado para, querendo, impugnar.

Às folhas 85v, compareceu a Autarquia executada concordando com os 

cálculos da exequente de folhas 81.

É, em síntese, relatório do necessário.

 Decido.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença para que produza os seus 

respectivos efeitos jurídicos os cálculos referente ao valor exequendo, 

apresentados às folhas 81, e EXTINGO O PROCESSO, nos termos dos 

artigos 487, inciso III, “b” e 490, c/c no artigo 924, II, ambos do CPC.

 Após o trânsito em julgado da presente decisão, devidamente 

CERTIFICADO, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 910, § 1º e art. 100, § 1º e § 2º, da CF).

ATENTE-SE a secretaria para os valores apresentados na planilha de 

folhas 81, para expedição do RPV.

Após o cumprimento integral da presente sentença, com a expedição dos 

alvarás ao credor, ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e anotações 

necessárias.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 115862 Nr: 5294-70.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença intentada por ANTONIO FERREIRA 

em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos 

qualificados nos autos.

Recebida a execução às folhas 61, determinou-se a intimação do 

executado para, querendo, impugnar.

Às folhas 62v, compareceu a Autarquia executada concordando com os 

cálculos da exequente de folhas 58.

É, em síntese, relatório do necessário.

 Decido.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença para que produza os seus 

respectivos efeitos jurídicos os cálculos referente ao valor exequendo, 

apresentados às folhas 58, e EXTINGO O PROCESSO, nos termos dos 

artigos 487, inciso III, “b” e 490, c/c no artigo 924, II, ambos do CPC.

 Após o trânsito em julgado da presente decisão, devidamente 

CERTIFICADO, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 910, § 1º e art. 100, § 1º e § 2º, da CF).

ATENTE-SE a secretaria para os valores apresentados na planilha de 

folhas 58, para expedição do RPV.

Após o cumprimento integral da presente sentença, com a expedição dos 

alvarás ao credor, ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e anotações 

necessárias.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 44078 Nr: 304-46.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NATALINA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença intentada por MARIA NATALINA DE 

OLIVEIRA em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

ambos qualificados nos autos.

Recebida a execução às folhas 149, determinou-se a intimação do 
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executado para, querendo, impugnar.

Às folhas 150v, compareceu a Autarquia executada concordando com os 

cálculos da exequente de folhas 148.

É, em síntese, relatório do necessário.

 Decido.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença para que produza os seus 

respectivos efeitos jurídicos os cálculos referente ao valor exequendo, 

apresentados às folhas 148, e EXTINGO O PROCESSO, nos termos dos 

artigos 487, inciso III, “b” e 490, c/c no artigo 924, II, ambos do CPC.

 Após o trânsito em julgado da presente decisão, devidamente 

CERTIFICADO, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 910, § 1º e art. 100, § 1º e § 2º, da CF).

ATENTE-SE a secretaria para os valores apresentados na planilha de 

folhas 148, para expedição do RPV.

Após o cumprimento integral da presente sentença, com a expedição dos 

alvarás ao credor, ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e anotações 

necessárias.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 94705 Nr: 4255-09.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BRAZÃO BARRETO 

SCANTAMBURLO - OAB:MT - 17366-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença intentada por JOSE CARLOS DE 

OLIVEIRA em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

ambos qualificados nos autos.

Recebida a execução às folhas 112, determinou-se a intimação do 

executado para, querendo, impugnar.

Às folhas 113v, compareceu a Autarquia executada concordando com os 

cálculos da exequente de folhas 110.

É, em síntese, relatório do necessário.

 Decido.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença para que produza os seus 

respectivos efeitos jurídicos os cálculos referente ao valor exequendo, 

apresentados às folhas 110, e EXTINGO O PROCESSO, nos termos dos 

artigos 487, inciso III, “b” e 490, c/c no artigo 924, II, ambos do CPC.

 Após o trânsito em julgado da presente decisão, devidamente 

CERTIFICADO, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 910, § 1º e art. 100, § 1º e § 2º, da CF).

ATENTE-SE a secretaria para os valores apresentados na planilha de 

folhas 110, para expedição do RPV.

Após o cumprimento integral da presente sentença, com a expedição dos 

alvarás ao credor, ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e anotações 

necessárias.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 44250 Nr: 476-85.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDITE MARIA DA CONCEIÇÃO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença intentada por EDITE MARIA DA 

CONCEIÇÃO ROCHA em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, ambos qualificados nos autos.

Recebida a execução às folhas 157, determinou-se a intimação do 

executado para, querendo, impugnar.

Às folhas 158v, compareceu a Autarquia executada concordando com os 

cálculos da exequente de folhas 153/155.

É, em síntese, relatório do necessário.

 Decido.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença para que produza os seus 

respectivos efeitos jurídicos os cálculos referente ao valor exequendo, 

apresentados às folhas 153/155, e EXTINGO O PROCESSO, nos termos 

dos artigos 487, inciso III, “b” e 490, c/c no artigo 924, II, ambos do CPC.

 Após o trânsito em julgado da presente decisão, devidamente 

CERTIFICADO, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 910, § 1º e art. 100, § 1º e § 2º, da CF).

ATENTE-SE a secretaria para os valores apresentados na planilha de 

folhas 153/155, para expedição do RPV.

Após o cumprimento integral da presente sentença, com a expedição dos 

alvarás ao credor, ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e anotações 

necessárias.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 94277 Nr: 3891-37.2014.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONISIO DE SOUZA CORREIA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - OAB:

 Ante o exposto, acolho a presente impugnação e, com aparo no artigo 

487, III, a, do CPC, e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

impugnante.Após o trânsito em julgado da presente decisão, devidamente 

CERTIFICADO, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 910, § 1º e art. 100, § 1º e § 2º, da CF).ATENTE-SE a secretaria 

para os valores apresentados na planilha de folhas 91/94, para expedição 

do RPV.CONDENO a parte impugnada (art. 90, caput, do CPC) no 

pagamento das taxas, custas e despesas do processo existentes, bem 

como honorários advocatícios de sucumbência fixados no mínimo de 10% 

(dez por cento) sobre o valor da diferença cobrada em excesso/proveito 

econômico obtido, considerando o grau de zelo do profissional, o fácil 

lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o 

trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, 

conforme NCPC, art. 85 e §§ 1º e 2º -, cuja exigibilidade permanecerá 

suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em decorrência da 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 

98, § 2º e 3º.Após o cumprimento integral da presente sentença 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 88576 Nr: 4333-37.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMOZA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, acolho a presente impugnação e, com aparo no artigo 

487, III, a, do CPC, e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

impugnante.Após o trânsito em julgado da presente decisão, devidamente 

CERTIFICADO, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 910, § 1º e art. 100, § 1º e § 2º, da CF).ATENTE-SE a secretaria 
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para os valores apresentados na planilha de folhas 118, para expedição 

do RPV.CONDENO a parte impugnada (art. 90, caput, do CPC) no 

pagamento das taxas, custas e despesas do processo existentes, bem 

como honorários advocatícios de sucumbência fixados no mínimo de 10% 

(dez por cento) sobre o valor da diferença cobrada em excesso/proveito 

econômico obtido, considerando o grau de zelo do profissional, o fácil 

lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o 

trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, 

conforme NCPC, art. 85 e §§ 1º e 2º -, cuja exigibilidade permanecerá 

suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em decorrência da 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 

98, § 2º e 3º.Após o cumprimento integral da presente sentença 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 83451 Nr: 329-54.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - MT, 

KRAUSBURG DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA, MARLENE MARQUES 

ROSA, FABÍOLA FERREIRA CARAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON CAPUANO DE 

OLIVEIRA - OAB:5.914- B, MARCOS BOTELHO LÚCIDOS - 

OAB:OAB/MT 11.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA CARAM LAURINDO - 

OAB:21522, MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - OAB:21.941-A/MT, PAULO 

SERGIO DAUFENBACH - OAB:5325/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar, via DJE, a parte Autora 

para, no prazo de 5 dias, manifestar-se sobre o teor da certidão negativa 

e derradeira

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 32627 Nr: 4695-83.2006.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONILDA JURANDIR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela parte exequente em 

face do executado devidamente qualificados.

2. Em breve síntese, o presente feito encontrava-se arquivado 

provisoriamente a mais de 05 (cinco) anos, não requerendo, a parte 

exequente, a realização de qualquer ato jurídico que desse 

impulsionamento nos feitos executórios.

3. Vieram os autos conclusos para deliberações.

 É breve o relatório. Fundamento e decido.

 4. De proêmio, não se pode desconsiderar que, com o tempo, correm-se 

as situações jurídicas, inclusive a exigibilidade do crédito tributário 

executado.

5. Neste interim, o STF e o STJ há décadas, entendeu por acolher a teses 

da prescrição intercorrente nos casos de arquivamento superior ao 

período quinquenal, sem que a Fazenda diligenciasse para prosseguir com 

a Execução, o que é o caso em tela.

6. A Lei n°. 11.051/2004, incluiu na Lei de Execuções Fiscais – L. 

6.830/80, a aludida situação, que passou a vigorar no art. 40, § 4° o 

seguinte texto:

Art. 40 (...) §4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido 

o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, 

de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

7. Reforçando a tese, cabe trazer a baila o seguinte julgado do Tribunal 

Regional Federal da 5ª Região: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXEQÜENTE POR 

MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERPRETAÇÃO 

DO ART. 40, DA LEI Nº 6.830/80 C/C ART. 174, DO CTN. DIREITO 

FUNDAMENTAL DO EXECUTADO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO. ART. 5º, LXXVII, DA CF/88. 1. O art. 40 da Lei nº 6.830/80 

deve ser aplicado em harmonia com o disposto no art. 174 do CTN, 

ocorrendo a prescrição, após o transcurso do lustro sem manifestação da 

Fazenda Pública. Precedentes do Col. STJ: AGRG no AG 568.522/MG, 1º 

Turma, Min. Luiz Fux, DJ de 28.06.04; AGRG no RESP 621.422/MG, 1º 

Turma, DJ de 28.06.04. 2. Transcurso de mais de uma década, da data do 

arquivamento dos autos até a prolação da sentença, sem que o Exeqüente 

tenha desenvolvido esforço para a localização do Devedor ou se 

manifestado pela manutenção da suspensão da execução. 

Reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário que se 

impõe. Apelação e Remessa Oficial improvidas. (TRF-5 - AC: 353965 CE 

2005.05.00.002503-3, Relator: Desembargador Federal Geraldo Apoliano, 

Data de Julgamento: 08/02/2006, Terceira Turma, Data de Publicação: 

Fonte: Diário da Justiça - Data: 31/03/2006 - Página: 649 - Nº: 63 - Ano: 

2006)”

 8. Deste modo, após o prazo prescricional de 05 (cinco) anos (art. 174, 

do CTN), contados a partir da decisão que ordenou o arquivamento do 

processo, poderá o Juízo decretar de ofício a extinção do feito com o 

julgamento do mérito, com base no art. 487, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil.

 9. Posto isso, o processo só deve permanecer inerte pelo prazo máximo 

de 05 (cinco) anos, sob pena da ocorrência da prescrição intercorrente.

 10. Desta feita, pelo que conta dos autos, considerando que o mesmo 

encontra-se paralisado por mais de 05 (cinco) anos, em decorrência da 

não movimentação por parte do exequente, EXTINGO o presente feito COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, sob o pálio do art. 40, §4º, da Lei n°. 6.830/80 

c.c. art. 487, II, do Novo Código de Processo Civil.

 11. Deixo de condenar em custas e honorários, eis que incabíveis ao 

caso.

 12. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 32286 Nr: 4048-88.2006.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiziderio Geraldo Magalhães dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela parte exequente em 

face do executado devidamente qualificados.

2. Em breve síntese, o presente feito encontrava-se arquivado 

provisoriamente a mais de 05 (cinco) anos, não requerendo, a parte 

exequente, a realização de qualquer ato jurídico que desse 

impulsionamento nos feitos executórios.

3. Vieram os autos conclusos para deliberações.

 É breve o relatório. Fundamento e decido.

 4. De proêmio, não se pode desconsiderar que, com o tempo, correm-se 

as situações jurídicas, inclusive a exigibilidade do crédito tributário 

executado.

5. Neste interim, o STF e o STJ há décadas, entendeu por acolher a teses 

da prescrição intercorrente nos casos de arquivamento superior ao 

período quinquenal, sem que a Fazenda diligenciasse para prosseguir com 

a Execução, o que é o caso em tela.

6. A Lei n°. 11.051/2004, incluiu na Lei de Execuções Fiscais – L. 

6.830/80, a aludida situação, que passou a vigorar no art. 40, § 4° o 

seguinte texto:

Art. 40 (...) §4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido 

o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, 

de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

7. Reforçando a tese, cabe trazer a baila o seguinte julgado do Tribunal 
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Regional Federal da 5ª Região: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXEQÜENTE POR 

MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERPRETAÇÃO 

DO ART. 40, DA LEI Nº 6.830/80 C/C ART. 174, DO CTN. DIREITO 

FUNDAMENTAL DO EXECUTADO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO. ART. 5º, LXXVII, DA CF/88. 1. O art. 40 da Lei nº 6.830/80 

deve ser aplicado em harmonia com o disposto no art. 174 do CTN, 

ocorrendo a prescrição, após o transcurso do lustro sem manifestação da 

Fazenda Pública. Precedentes do Col. STJ: AGRG no AG 568.522/MG, 1º 

Turma, Min. Luiz Fux, DJ de 28.06.04; AGRG no RESP 621.422/MG, 1º 

Turma, DJ de 28.06.04. 2. Transcurso de mais de uma década, da data do 

arquivamento dos autos até a prolação da sentença, sem que o Exeqüente 

tenha desenvolvido esforço para a localização do Devedor ou se 

manifestado pela manutenção da suspensão da execução. 

Reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário que se 

impõe. Apelação e Remessa Oficial improvidas. (TRF-5 - AC: 353965 CE 

2005.05.00.002503-3, Relator: Desembargador Federal Geraldo Apoliano, 

Data de Julgamento: 08/02/2006, Terceira Turma, Data de Publicação: 

Fonte: Diário da Justiça - Data: 31/03/2006 - Página: 649 - Nº: 63 - Ano: 

2006)”

 8. Deste modo, após o prazo prescricional de 05 (cinco) anos (art. 174, 

do CTN), contados a partir da decisão que ordenou o arquivamento do 

processo, poderá o Juízo decretar de ofício a extinção do feito com o 

julgamento do mérito, com base no art. 487, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil.

 9. Posto isso, o processo só deve permanecer inerte pelo prazo máximo 

de 05 (cinco) anos, sob pena da ocorrência da prescrição intercorrente.

 10. Desta feita, pelo que conta dos autos, considerando que o mesmo 

encontra-se paralisado por mais de 05 (cinco) anos, em decorrência da 

não movimentação por parte do exequente, EXTINGO o presente feito COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, sob o pálio do art. 40, §4º, da Lei n°. 6.830/80 

c.c. art. 487, II, do Novo Código de Processo Civil.

 11. Deixo de condenar em custas e honorários, eis que incabíveis ao 

caso.

 12. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 91360 Nr: 1552-08.2014.811.0008

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JER ENGENHARIA ELÉTRICA E CIVIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO 

BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GUIMARÃES 

RODRIGUES - OAB:8482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 32047 Nr: 4191-77.2006.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO OLIVEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela parte exequente em 

face do executado devidamente qualificados.

2. Em breve síntese, o presente feito encontrava-se arquivado 

provisoriamente a mais de 05 (cinco) anos, não requerendo, a parte 

exequente, a realização de qualquer ato jurídico que desse 

impulsionamento nos feitos executórios.

3. Vieram os autos conclusos para deliberações.

 É breve o relatório. Fundamento e decido.

 4. De proêmio, não se pode desconsiderar que, com o tempo, correm-se 

as situações jurídicas, inclusive a exigibilidade do crédito tributário 

executado.

5. Neste interim, o STF e o STJ há décadas, entendeu por acolher a teses 

da prescrição intercorrente nos casos de arquivamento superior ao 

período quinquenal, sem que a Fazenda diligenciasse para prosseguir com 

a Execução, o que é o caso em tela.

6. A Lei n°. 11.051/2004, incluiu na Lei de Execuções Fiscais – L. 

6.830/80, a aludida situação, que passou a vigorar no art. 40, § 4° o 

seguinte texto:

Art. 40 (...) §4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido 

o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, 

de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

7. Reforçando a tese, cabe trazer a baila o seguinte julgado do Tribunal 

Regional Federal da 5ª Região: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXEQÜENTE POR 

MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERPRETAÇÃO 

DO ART. 40, DA LEI Nº 6.830/80 C/C ART. 174, DO CTN. DIREITO 

FUNDAMENTAL DO EXECUTADO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO. ART. 5º, LXXVII, DA CF/88. 1. O art. 40 da Lei nº 6.830/80 

deve ser aplicado em harmonia com o disposto no art. 174 do CTN, 

ocorrendo a prescrição, após o transcurso do lustro sem manifestação da 

Fazenda Pública. Precedentes do Col. STJ: AGRG no AG 568.522/MG, 1º 

Turma, Min. Luiz Fux, DJ de 28.06.04; AGRG no RESP 621.422/MG, 1º 

Turma, DJ de 28.06.04. 2. Transcurso de mais de uma década, da data do 

arquivamento dos autos até a prolação da sentença, sem que o Exeqüente 

tenha desenvolvido esforço para a localização do Devedor ou se 

manifestado pela manutenção da suspensão da execução. 

Reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário que se 

impõe. Apelação e Remessa Oficial improvidas. (TRF-5 - AC: 353965 CE 

2005.05.00.002503-3, Relator: Desembargador Federal Geraldo Apoliano, 

Data de Julgamento: 08/02/2006, Terceira Turma, Data de Publicação: 

Fonte: Diário da Justiça - Data: 31/03/2006 - Página: 649 - Nº: 63 - Ano: 

2006)”

 8. Deste modo, após o prazo prescricional de 05 (cinco) anos (art. 174, 

do CTN), contados a partir da decisão que ordenou o arquivamento do 

processo, poderá o Juízo decretar de ofício a extinção do feito com o 

julgamento do mérito, com base no art. 487, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil.

 9. Posto isso, o processo só deve permanecer inerte pelo prazo máximo 

de 05 (cinco) anos, sob pena da ocorrência da prescrição intercorrente.

 10. Desta feita, pelo que conta dos autos, considerando que o mesmo 

encontra-se paralisado por mais de 05 (cinco) anos, em decorrência da 

não movimentação por parte do exequente, EXTINGO o presente feito COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, sob o pálio do art. 40, §4º, da Lei n°. 6.830/80 

c.c. art. 487, II, do Novo Código de Processo Civil.

 11. Deixo de condenar em custas e honorários, eis que incabíveis ao 

caso.

 12. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 32061 Nr: 3818-46.2006.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALVES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela parte exequente em 

face do executado devidamente qualificados.

2. Em breve síntese, o presente feito encontrava-se arquivado 

provisoriamente a mais de 05 (cinco) anos, não requerendo, a parte 

exequente, a realização de qualquer ato jurídico que desse 

impulsionamento nos feitos executórios.

3. Vieram os autos conclusos para deliberações.

 É breve o relatório. Fundamento e decido.

 4. De proêmio, não se pode desconsiderar que, com o tempo, correm-se 
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as situações jurídicas, inclusive a exigibilidade do crédito tributário 

executado.

5. Neste interim, o STF e o STJ há décadas, entendeu por acolher a teses 

da prescrição intercorrente nos casos de arquivamento superior ao 

período quinquenal, sem que a Fazenda diligenciasse para prosseguir com 

a Execução, o que é o caso em tela.

6. A Lei n°. 11.051/2004, incluiu na Lei de Execuções Fiscais – L. 

6.830/80, a aludida situação, que passou a vigorar no art. 40, § 4° o 

seguinte texto:

Art. 40 (...) §4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido 

o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, 

de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

7. Reforçando a tese, cabe trazer a baila o seguinte julgado do Tribunal 

Regional Federal da 5ª Região: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXEQÜENTE POR 

MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERPRETAÇÃO 

DO ART. 40, DA LEI Nº 6.830/80 C/C ART. 174, DO CTN. DIREITO 

FUNDAMENTAL DO EXECUTADO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO. ART. 5º, LXXVII, DA CF/88. 1. O art. 40 da Lei nº 6.830/80 

deve ser aplicado em harmonia com o disposto no art. 174 do CTN, 

ocorrendo a prescrição, após o transcurso do lustro sem manifestação da 

Fazenda Pública. Precedentes do Col. STJ: AGRG no AG 568.522/MG, 1º 

Turma, Min. Luiz Fux, DJ de 28.06.04; AGRG no RESP 621.422/MG, 1º 

Turma, DJ de 28.06.04. 2. Transcurso de mais de uma década, da data do 

arquivamento dos autos até a prolação da sentença, sem que o Exeqüente 

tenha desenvolvido esforço para a localização do Devedor ou se 

manifestado pela manutenção da suspensão da execução. 

Reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário que se 

impõe. Apelação e Remessa Oficial improvidas. (TRF-5 - AC: 353965 CE 

2005.05.00.002503-3, Relator: Desembargador Federal Geraldo Apoliano, 

Data de Julgamento: 08/02/2006, Terceira Turma, Data de Publicação: 

Fonte: Diário da Justiça - Data: 31/03/2006 - Página: 649 - Nº: 63 - Ano: 

2006)”

 8. Deste modo, após o prazo prescricional de 05 (cinco) anos (art. 174, 

do CTN), contados a partir da decisão que ordenou o arquivamento do 

processo, poderá o Juízo decretar de ofício a extinção do feito com o 

julgamento do mérito, com base no art. 487, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil.

 9. Posto isso, o processo só deve permanecer inerte pelo prazo máximo 

de 05 (cinco) anos, sob pena da ocorrência da prescrição intercorrente.

 10. Desta feita, pelo que conta dos autos, considerando que o mesmo 

encontra-se paralisado por mais de 05 (cinco) anos, em decorrência da 

não movimentação por parte do exequente, EXTINGO o presente feito COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, sob o pálio do art. 40, §4º, da Lei n°. 6.830/80 

c.c. art. 487, II, do Novo Código de Processo Civil.

 11. Deixo de condenar em custas e honorários, eis que incabíveis ao 

caso.

 12. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 32302 Nr: 4064-42.2006.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO MANOEL MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela parte exequente em 

face do executado devidamente qualificados.

2. Em breve síntese, o presente feito encontrava-se arquivado 

provisoriamente a mais de 05 (cinco) anos, não requerendo, a parte 

exequente, a realização de qualquer ato jurídico que desse 

impulsionamento nos feitos executórios.

3. Vieram os autos conclusos para deliberações.

 É breve o relatório. Fundamento e decido.

 4. De proêmio, não se pode desconsiderar que, com o tempo, correm-se 

as situações jurídicas, inclusive a exigibilidade do crédito tributário 

executado.

5. Neste interim, o STF e o STJ há décadas, entendeu por acolher a teses 

da prescrição intercorrente nos casos de arquivamento superior ao 

período quinquenal, sem que a Fazenda diligenciasse para prosseguir com 

a Execução, o que é o caso em tela.

6. A Lei n°. 11.051/2004, incluiu na Lei de Execuções Fiscais – L. 

6.830/80, a aludida situação, que passou a vigorar no art. 40, § 4° o 

seguinte texto:

Art. 40 (...) §4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido 

o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, 

de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

7. Reforçando a tese, cabe trazer a baila o seguinte julgado do Tribunal 

Regional Federal da 5ª Região: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXEQÜENTE POR 

MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERPRETAÇÃO 

DO ART. 40, DA LEI Nº 6.830/80 C/C ART. 174, DO CTN. DIREITO 

FUNDAMENTAL DO EXECUTADO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO. ART. 5º, LXXVII, DA CF/88. 1. O art. 40 da Lei nº 6.830/80 

deve ser aplicado em harmonia com o disposto no art. 174 do CTN, 

ocorrendo a prescrição, após o transcurso do lustro sem manifestação da 

Fazenda Pública. Precedentes do Col. STJ: AGRG no AG 568.522/MG, 1º 

Turma, Min. Luiz Fux, DJ de 28.06.04; AGRG no RESP 621.422/MG, 1º 

Turma, DJ de 28.06.04. 2. Transcurso de mais de uma década, da data do 

arquivamento dos autos até a prolação da sentença, sem que o Exeqüente 

tenha desenvolvido esforço para a localização do Devedor ou se 

manifestado pela manutenção da suspensão da execução. 

Reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário que se 

impõe. Apelação e Remessa Oficial improvidas. (TRF-5 - AC: 353965 CE 

2005.05.00.002503-3, Relator: Desembargador Federal Geraldo Apoliano, 

Data de Julgamento: 08/02/2006, Terceira Turma, Data de Publicação: 

Fonte: Diário da Justiça - Data: 31/03/2006 - Página: 649 - Nº: 63 - Ano: 

2006)”

 8. Deste modo, após o prazo prescricional de 05 (cinco) anos (art. 174, 

do CTN), contados a partir da decisão que ordenou o arquivamento do 

processo, poderá o Juízo decretar de ofício a extinção do feito com o 

julgamento do mérito, com base no art. 487, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil.

 9. Posto isso, o processo só deve permanecer inerte pelo prazo máximo 

de 05 (cinco) anos, sob pena da ocorrência da prescrição intercorrente.

 10. Desta feita, pelo que conta dos autos, considerando que o mesmo 

encontra-se paralisado por mais de 05 (cinco) anos, em decorrência da 

não movimentação por parte do exequente, EXTINGO o presente feito COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, sob o pálio do art. 40, §4º, da Lei n°. 6.830/80 

c.c. art. 487, II, do Novo Código de Processo Civil.

 11. Deixo de condenar em custas e honorários, eis que incabíveis ao 

caso.

 12. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 32042 Nr: 3813-24.2006.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEREDO DILSO GONÇALVES CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela parte exequente em 

face do executado devidamente qualificados.

2. Em breve síntese, o presente feito encontrava-se arquivado 

provisoriamente a mais de 05 (cinco) anos, não requerendo, a parte 

exequente, a realização de qualquer ato jurídico que desse 

impulsionamento nos feitos executórios.

3. Vieram os autos conclusos para deliberações.

 É breve o relatório. Fundamento e decido.

 4. De proêmio, não se pode desconsiderar que, com o tempo, correm-se 

as situações jurídicas, inclusive a exigibilidade do crédito tributário 

executado.

5. Neste interim, o STF e o STJ há décadas, entendeu por acolher a teses 

da prescrição intercorrente nos casos de arquivamento superior ao 

período quinquenal, sem que a Fazenda diligenciasse para prosseguir com 

a Execução, o que é o caso em tela.
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6. A Lei n°. 11.051/2004, incluiu na Lei de Execuções Fiscais – L. 

6.830/80, a aludida situação, que passou a vigorar no art. 40, § 4° o 

seguinte texto:

Art. 40 (...) §4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido 

o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, 

de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

7. Reforçando a tese, cabe trazer a baila o seguinte julgado do Tribunal 

Regional Federal da 5ª Região: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXEQÜENTE POR 

MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERPRETAÇÃO 

DO ART. 40, DA LEI Nº 6.830/80 C/C ART. 174, DO CTN. DIREITO 

FUNDAMENTAL DO EXECUTADO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO. ART. 5º, LXXVII, DA CF/88. 1. O art. 40 da Lei nº 6.830/80 

deve ser aplicado em harmonia com o disposto no art. 174 do CTN, 

ocorrendo a prescrição, após o transcurso do lustro sem manifestação da 

Fazenda Pública. Precedentes do Col. STJ: AGRG no AG 568.522/MG, 1º 

Turma, Min. Luiz Fux, DJ de 28.06.04; AGRG no RESP 621.422/MG, 1º 

Turma, DJ de 28.06.04. 2. Transcurso de mais de uma década, da data do 

arquivamento dos autos até a prolação da sentença, sem que o Exeqüente 

tenha desenvolvido esforço para a localização do Devedor ou se 

manifestado pela manutenção da suspensão da execução. 

Reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário que se 

impõe. Apelação e Remessa Oficial improvidas. (TRF-5 - AC: 353965 CE 

2005.05.00.002503-3, Relator: Desembargador Federal Geraldo Apoliano, 

Data de Julgamento: 08/02/2006, Terceira Turma, Data de Publicação: 

Fonte: Diário da Justiça - Data: 31/03/2006 - Página: 649 - Nº: 63 - Ano: 

2006)”

 8. Deste modo, após o prazo prescricional de 05 (cinco) anos (art. 174, 

do CTN), contados a partir da decisão que ordenou o arquivamento do 

processo, poderá o Juízo decretar de ofício a extinção do feito com o 

julgamento do mérito, com base no art. 487, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil.

 9. Posto isso, o processo só deve permanecer inerte pelo prazo máximo 

de 05 (cinco) anos, sob pena da ocorrência da prescrição intercorrente.

 10. Desta feita, pelo que conta dos autos, considerando que o mesmo 

encontra-se paralisado por mais de 05 (cinco) anos, em decorrência da 

não movimentação por parte do exequente, EXTINGO o presente feito COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, sob o pálio do art. 40, §4º, da Lei n°. 6.830/80 

c.c. art. 487, II, do Novo Código de Processo Civil.

 11. Deixo de condenar em custas e honorários, eis que incabíveis ao 

caso.

 12. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 32577 Nr: 4740-87.2006.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Alexhandrina de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela parte exequente em 

face do executado devidamente qualificados.

2. Em breve síntese, o presente feito encontrava-se arquivado 

provisoriamente a mais de 05 (cinco) anos, não requerendo, a parte 

exequente, a realização de qualquer ato jurídico que desse 

impulsionamento nos feitos executórios.

3. Vieram os autos conclusos para deliberações.

 É breve o relatório. Fundamento e decido.

 4. De proêmio, não se pode desconsiderar que, com o tempo, correm-se 

as situações jurídicas, inclusive a exigibilidade do crédito tributário 

executado.

5. Neste interim, o STF e o STJ há décadas, entendeu por acolher a teses 

da prescrição intercorrente nos casos de arquivamento superior ao 

período quinquenal, sem que a Fazenda diligenciasse para prosseguir com 

a Execução, o que é o caso em tela.

6. A Lei n°. 11.051/2004, incluiu na Lei de Execuções Fiscais – L. 

6.830/80, a aludida situação, que passou a vigorar no art. 40, § 4° o 

seguinte texto:

Art. 40 (...) §4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido 

o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, 

de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

7. Reforçando a tese, cabe trazer a baila o seguinte julgado do Tribunal 

Regional Federal da 5ª Região: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXEQÜENTE POR 

MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERPRETAÇÃO 

DO ART. 40, DA LEI Nº 6.830/80 C/C ART. 174, DO CTN. DIREITO 

FUNDAMENTAL DO EXECUTADO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO. ART. 5º, LXXVII, DA CF/88. 1. O art. 40 da Lei nº 6.830/80 

deve ser aplicado em harmonia com o disposto no art. 174 do CTN, 

ocorrendo a prescrição, após o transcurso do lustro sem manifestação da 

Fazenda Pública. Precedentes do Col. STJ: AGRG no AG 568.522/MG, 1º 

Turma, Min. Luiz Fux, DJ de 28.06.04; AGRG no RESP 621.422/MG, 1º 

Turma, DJ de 28.06.04. 2. Transcurso de mais de uma década, da data do 

arquivamento dos autos até a prolação da sentença, sem que o Exeqüente 

tenha desenvolvido esforço para a localização do Devedor ou se 

manifestado pela manutenção da suspensão da execução. 

Reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário que se 

impõe. Apelação e Remessa Oficial improvidas. (TRF-5 - AC: 353965 CE 

2005.05.00.002503-3, Relator: Desembargador Federal Geraldo Apoliano, 

Data de Julgamento: 08/02/2006, Terceira Turma, Data de Publicação: 

Fonte: Diário da Justiça - Data: 31/03/2006 - Página: 649 - Nº: 63 - Ano: 

2006)”

 8. Deste modo, após o prazo prescricional de 05 (cinco) anos (art. 174, 

do CTN), contados a partir da decisão que ordenou o arquivamento do 

processo, poderá o Juízo decretar de ofício a extinção do feito com o 

julgamento do mérito, com base no art. 487, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil.

 9. Posto isso, o processo só deve permanecer inerte pelo prazo máximo 

de 05 (cinco) anos, sob pena da ocorrência da prescrição intercorrente.

 10. Desta feita, pelo que conta dos autos, considerando que o mesmo 

encontra-se paralisado por mais de 05 (cinco) anos, em decorrência da 

não movimentação por parte do exequente, EXTINGO o presente feito COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, sob o pálio do art. 40, §4º, da Lei n°. 6.830/80 

c.c. art. 487, II, do Novo Código de Processo Civil.

 11. Deixo de condenar em custas e honorários, eis que incabíveis ao 

caso.

 12. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 32582 Nr: 4745-12.2006.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURINDA RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela parte exequente em 

face do executado devidamente qualificados.

2. Em breve síntese, o presente feito encontrava-se arquivado 

provisoriamente a mais de 05 (cinco) anos, não requerendo, a parte 

exequente, a realização de qualquer ato jurídico que desse 

impulsionamento nos feitos executórios.

3. Vieram os autos conclusos para deliberações.

 É breve o relatório. Fundamento e decido.

 4. De proêmio, não se pode desconsiderar que, com o tempo, correm-se 

as situações jurídicas, inclusive a exigibilidade do crédito tributário 

executado.

5. Neste interim, o STF e o STJ há décadas, entendeu por acolher a teses 

da prescrição intercorrente nos casos de arquivamento superior ao 

período quinquenal, sem que a Fazenda diligenciasse para prosseguir com 

a Execução, o que é o caso em tela.

6. A Lei n°. 11.051/2004, incluiu na Lei de Execuções Fiscais – L. 

6.830/80, a aludida situação, que passou a vigorar no art. 40, § 4° o 

seguinte texto:

Art. 40 (...) §4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido 

o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, 

de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034828/9/2018 Página 362 de 849



7. Reforçando a tese, cabe trazer a baila o seguinte julgado do Tribunal 

Regional Federal da 5ª Região: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXEQÜENTE POR 

MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERPRETAÇÃO 

DO ART. 40, DA LEI Nº 6.830/80 C/C ART. 174, DO CTN. DIREITO 

FUNDAMENTAL DO EXECUTADO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO. ART. 5º, LXXVII, DA CF/88. 1. O art. 40 da Lei nº 6.830/80 

deve ser aplicado em harmonia com o disposto no art. 174 do CTN, 

ocorrendo a prescrição, após o transcurso do lustro sem manifestação da 

Fazenda Pública. Precedentes do Col. STJ: AGRG no AG 568.522/MG, 1º 

Turma, Min. Luiz Fux, DJ de 28.06.04; AGRG no RESP 621.422/MG, 1º 

Turma, DJ de 28.06.04. 2. Transcurso de mais de uma década, da data do 

arquivamento dos autos até a prolação da sentença, sem que o Exeqüente 

tenha desenvolvido esforço para a localização do Devedor ou se 

manifestado pela manutenção da suspensão da execução. 

Reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário que se 

impõe. Apelação e Remessa Oficial improvidas. (TRF-5 - AC: 353965 CE 

2005.05.00.002503-3, Relator: Desembargador Federal Geraldo Apoliano, 

Data de Julgamento: 08/02/2006, Terceira Turma, Data de Publicação: 

Fonte: Diário da Justiça - Data: 31/03/2006 - Página: 649 - Nº: 63 - Ano: 

2006)”

 8. Deste modo, após o prazo prescricional de 05 (cinco) anos (art. 174, 

do CTN), contados a partir da decisão que ordenou o arquivamento do 

processo, poderá o Juízo decretar de ofício a extinção do feito com o 

julgamento do mérito, com base no art. 487, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil.

 9. Posto isso, o processo só deve permanecer inerte pelo prazo máximo 

de 05 (cinco) anos, sob pena da ocorrência da prescrição intercorrente.

 10. Desta feita, pelo que conta dos autos, considerando que o mesmo 

encontra-se paralisado por mais de 05 (cinco) anos, em decorrência da 

não movimentação por parte do exequente, EXTINGO o presente feito COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, sob o pálio do art. 40, §4º, da Lei n°. 6.830/80 

c.c. art. 487, II, do Novo Código de Processo Civil.

 11. Deixo de condenar em custas e honorários, eis que incabíveis ao 

caso.

 12. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 32658 Nr: 4085-18.2006.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANO MARTINS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela parte exequente em 

face do executado devidamente qualificados.

2. Em breve síntese, o presente feito encontrava-se arquivado 

provisoriamente a mais de 05 (cinco) anos, não requerendo, a parte 

exequente, a realização de qualquer ato jurídico que desse 

impulsionamento nos feitos executórios.

3. Vieram os autos conclusos para deliberações.

 É breve o relatório. Fundamento e decido.

 4. De proêmio, não se pode desconsiderar que, com o tempo, correm-se 

as situações jurídicas, inclusive a exigibilidade do crédito tributário 

executado.

5. Neste interim, o STF e o STJ há décadas, entendeu por acolher a teses 

da prescrição intercorrente nos casos de arquivamento superior ao 

período quinquenal, sem que a Fazenda diligenciasse para prosseguir com 

a Execução, o que é o caso em tela.

6. A Lei n°. 11.051/2004, incluiu na Lei de Execuções Fiscais – L. 

6.830/80, a aludida situação, que passou a vigorar no art. 40, § 4° o 

seguinte texto:

Art. 40 (...) §4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido 

o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, 

de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

7. Reforçando a tese, cabe trazer a baila o seguinte julgado do Tribunal 

Regional Federal da 5ª Região: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXEQÜENTE POR 

MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERPRETAÇÃO 

DO ART. 40, DA LEI Nº 6.830/80 C/C ART. 174, DO CTN. DIREITO 

FUNDAMENTAL DO EXECUTADO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO. ART. 5º, LXXVII, DA CF/88. 1. O art. 40 da Lei nº 6.830/80 

deve ser aplicado em harmonia com o disposto no art. 174 do CTN, 

ocorrendo a prescrição, após o transcurso do lustro sem manifestação da 

Fazenda Pública. Precedentes do Col. STJ: AGRG no AG 568.522/MG, 1º 

Turma, Min. Luiz Fux, DJ de 28.06.04; AGRG no RESP 621.422/MG, 1º 

Turma, DJ de 28.06.04. 2. Transcurso de mais de uma década, da data do 

arquivamento dos autos até a prolação da sentença, sem que o Exeqüente 

tenha desenvolvido esforço para a localização do Devedor ou se 

manifestado pela manutenção da suspensão da execução. 

Reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário que se 

impõe. Apelação e Remessa Oficial improvidas. (TRF-5 - AC: 353965 CE 

2005.05.00.002503-3, Relator: Desembargador Federal Geraldo Apoliano, 

Data de Julgamento: 08/02/2006, Terceira Turma, Data de Publicação: 

Fonte: Diário da Justiça - Data: 31/03/2006 - Página: 649 - Nº: 63 - Ano: 

2006)”

 8. Deste modo, após o prazo prescricional de 05 (cinco) anos (art. 174, 

do CTN), contados a partir da decisão que ordenou o arquivamento do 

processo, poderá o Juízo decretar de ofício a extinção do feito com o 

julgamento do mérito, com base no art. 487, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil.

 9. Posto isso, o processo só deve permanecer inerte pelo prazo máximo 

de 05 (cinco) anos, sob pena da ocorrência da prescrição intercorrente.

 10. Desta feita, pelo que conta dos autos, considerando que o mesmo 

encontra-se paralisado por mais de 05 (cinco) anos, em decorrência da 

não movimentação por parte do exequente, EXTINGO o presente feito COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, sob o pálio do art. 40, §4º, da Lei n°. 6.830/80 

c.c. art. 487, II, do Novo Código de Processo Civil.

 11. Deixo de condenar em custas e honorários, eis que incabíveis ao 

caso.

 12. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 128967 Nr: 5951-75.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIVALDO PEREIRA BORGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar, via DJE, a parte Autora 

para, no prazo de 5 dias, manifestar-se sobre a guia de recolhimento não 

arrecadada, consoante espelho juntado de fls. 88/89, cujo vencimento 

ocorrera aos 15/05/2018 e nº 89979.204.10.2017-0, sendo uma das 10 

(dez) parcelas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 32185 Nr: 4211-68.2006.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marciano Bortoluuzzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8. Deste modo, após o prazo prescricional de 05 (cinco) anos (art. 174, 

do CTN), contados a partir da decisão que ordenou o arquivamento do 

processo, poderá o Juízo decretar de ofício a extinção do feito com o 

julgamento do mérito, com base no art. 487, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil. 9. Posto isso, o processo só deve permanecer inerte pelo 

prazo máximo de 05 (cinco) anos, sob pena da ocorrência da prescrição 

intercorrente. 10. Desta feita, pelo que conta dos autos, considerando que 

o mesmo encontra-se paralisado por mais de 05 (cinco) anos, em 

decorrência da não movimentação por parte do exequente, EXTINGO o 

presente feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, sob o pálio do art. 40, §4º, 
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da Lei n°. 6.830/80 c.c. art. 487, II, do Novo Código de Processo Civil. 11. 

Deixo de condenar em custas e honorários, eis que incabíveis ao caso. 

12. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 32587 Nr: 4750-34.2006.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR RAMOS DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela parte exequente em 

face do executado devidamente qualificados.

2. Em breve síntese, o presente feito encontrava-se arquivado 

provisoriamente a mais de 05 (cinco) anos, não requerendo, a parte 

exequente, a realização de qualquer ato jurídico que desse 

impulsionamento nos feitos executórios.

3. Vieram os autos conclusos para deliberações.

 É breve o relatório. Fundamento e decido.

 4. De proêmio, não se pode desconsiderar que, com o tempo, correm-se 

as situações jurídicas, inclusive a exigibilidade do crédito tributário 

executado.

5. Neste interim, o STF e o STJ há décadas, entendeu por acolher a teses 

da prescrição intercorrente nos casos de arquivamento superior ao 

período quinquenal, sem que a Fazenda diligenciasse para prosseguir com 

a Execução, o que é o caso em tela.

6. A Lei n°. 11.051/2004, incluiu na Lei de Execuções Fiscais – L. 

6.830/80, a aludida situação, que passou a vigorar no art. 40, § 4° o 

seguinte texto:

Art. 40 (...) §4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido 

o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, 

de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

7. Reforçando a tese, cabe trazer a baila o seguinte julgado do Tribunal 

Regional Federal da 5ª Região: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXEQÜENTE POR 

MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERPRETAÇÃO 

DO ART. 40, DA LEI Nº 6.830/80 C/C ART. 174, DO CTN. DIREITO 

FUNDAMENTAL DO EXECUTADO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO. ART. 5º, LXXVII, DA CF/88. 1. O art. 40 da Lei nº 6.830/80 

deve ser aplicado em harmonia com o disposto no art. 174 do CTN, 

ocorrendo a prescrição, após o transcurso do lustro sem manifestação da 

Fazenda Pública. Precedentes do Col. STJ: AGRG no AG 568.522/MG, 1º 

Turma, Min. Luiz Fux, DJ de 28.06.04; AGRG no RESP 621.422/MG, 1º 

Turma, DJ de 28.06.04. 2. Transcurso de mais de uma década, da data do 

arquivamento dos autos até a prolação da sentença, sem que o Exeqüente 

tenha desenvolvido esforço para a localização do Devedor ou se 

manifestado pela manutenção da suspensão da execução. 

Reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário que se 

impõe. Apelação e Remessa Oficial improvidas. (TRF-5 - AC: 353965 CE 

2005.05.00.002503-3, Relator: Desembargador Federal Geraldo Apoliano, 

Data de Julgamento: 08/02/2006, Terceira Turma, Data de Publicação: 

Fonte: Diário da Justiça - Data: 31/03/2006 - Página: 649 - Nº: 63 - Ano: 

2006)”

 8. Deste modo, após o prazo prescricional de 05 (cinco) anos (art. 174, 

do CTN), contados a partir da decisão que ordenou o arquivamento do 

processo, poderá o Juízo decretar de ofício a extinção do feito com o 

julgamento do mérito, com base no art. 487, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil.

 9. Posto isso, o processo só deve permanecer inerte pelo prazo máximo 

de 05 (cinco) anos, sob pena da ocorrência da prescrição intercorrente.

 10. Desta feita, pelo que conta dos autos, considerando que o mesmo 

encontra-se paralisado por mais de 05 (cinco) anos, em decorrência da 

não movimentação por parte do exequente, EXTINGO o presente feito COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, sob o pálio do art. 40, §4º, da Lei n°. 6.830/80 

c.c. art. 487, II, do Novo Código de Processo Civil.

 11. Deixo de condenar em custas e honorários, eis que incabíveis ao 

caso.

 12. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 131492 Nr: 7383-32.2017.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTONIO RIBEIRO DO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SEVERO - OAB:17.492 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Considerando que o CPF/CNPJ indicado encontra-se inválido, conforme 

espelho de tentativa de realização de sistema juntado aos autos, intime-se 

a parte interessada para que no prazo de 15 (quinze) dias indique 

CPF/CNPJ do(s) executado(s) devidamente regular, consignando que em 

caso de inércia ou mera reiteração de pedidos já indeferidos pelo Juízo, 

determino, desde já, o arquivamento dos autos até ulteriores deliberações.

2. Após manifestação do requerente, tornem-me os autos conclusos.

3. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 32654 Nr: 4081-78.2006.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS MARCIO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela parte exequente em 

face do executado devidamente qualificados.

2. Em breve síntese, o presente feito encontrava-se arquivado 

provisoriamente a mais de 05 (cinco) anos, não requerendo, a parte 

exequente, a realização de qualquer ato jurídico que desse 

impulsionamento nos feitos executórios.

3. Vieram os autos conclusos para deliberações.

 É breve o relatório. Fundamento e decido.

 4. De proêmio, não se pode desconsiderar que, com o tempo, correm-se 

as situações jurídicas, inclusive a exigibilidade do crédito tributário 

executado.

5. Neste interim, o STF e o STJ há décadas, entendeu por acolher a teses 

da prescrição intercorrente nos casos de arquivamento superior ao 

período quinquenal, sem que a Fazenda diligenciasse para prosseguir com 

a Execução, o que é o caso em tela.

6. A Lei n°. 11.051/2004, incluiu na Lei de Execuções Fiscais – L. 

6.830/80, a aludida situação, que passou a vigorar no art. 40, § 4° o 

seguinte texto:

Art. 40 (...) §4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido 

o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, 

de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

7. Reforçando a tese, cabe trazer a baila o seguinte julgado do Tribunal 

Regional Federal da 5ª Região: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXEQÜENTE POR 

MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERPRETAÇÃO 

DO ART. 40, DA LEI Nº 6.830/80 C/C ART. 174, DO CTN. DIREITO 

FUNDAMENTAL DO EXECUTADO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO. ART. 5º, LXXVII, DA CF/88. 1. O art. 40 da Lei nº 6.830/80 

deve ser aplicado em harmonia com o disposto no art. 174 do CTN, 

ocorrendo a prescrição, após o transcurso do lustro sem manifestação da 

Fazenda Pública. Precedentes do Col. STJ: AGRG no AG 568.522/MG, 1º 

Turma, Min. Luiz Fux, DJ de 28.06.04; AGRG no RESP 621.422/MG, 1º 

Turma, DJ de 28.06.04. 2. Transcurso de mais de uma década, da data do 

arquivamento dos autos até a prolação da sentença, sem que o Exeqüente 

tenha desenvolvido esforço para a localização do Devedor ou se 

manifestado pela manutenção da suspensão da execução. 

Reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário que se 

impõe. Apelação e Remessa Oficial improvidas. (TRF-5 - AC: 353965 CE 

2005.05.00.002503-3, Relator: Desembargador Federal Geraldo Apoliano, 

Data de Julgamento: 08/02/2006, Terceira Turma, Data de Publicação: 

Fonte: Diário da Justiça - Data: 31/03/2006 - Página: 649 - Nº: 63 - Ano: 
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2006)”

 8. Deste modo, após o prazo prescricional de 05 (cinco) anos (art. 174, 

do CTN), contados a partir da decisão que ordenou o arquivamento do 

processo, poderá o Juízo decretar de ofício a extinção do feito com o 

julgamento do mérito, com base no art. 487, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil.

 9. Posto isso, o processo só deve permanecer inerte pelo prazo máximo 

de 05 (cinco) anos, sob pena da ocorrência da prescrição intercorrente.

 10. Desta feita, pelo que conta dos autos, considerando que o mesmo 

encontra-se paralisado por mais de 05 (cinco) anos, em decorrência da 

não movimentação por parte do exequente, EXTINGO o presente feito COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, sob o pálio do art. 40, §4º, da Lei n°. 6.830/80 

c.c. art. 487, II, do Novo Código de Processo Civil.

 11. Deixo de condenar em custas e honorários, eis que incabíveis ao 

caso.

 12. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 32049 Nr: 4512-15.2006.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joanisio Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela parte exequente em 

face do executado devidamente qualificados.

2. Em breve síntese, o presente feito encontrava-se arquivado 

provisoriamente a mais de 05 (cinco) anos, não requerendo, a parte 

exequente, a realização de qualquer ato jurídico que desse 

impulsionamento nos feitos executórios.

3. Vieram os autos conclusos para deliberações.

 É breve o relatório. Fundamento e decido.

 4. De proêmio, não se pode desconsiderar que, com o tempo, correm-se 

as situações jurídicas, inclusive a exigibilidade do crédito tributário 

executado.

5. Neste interim, o STF e o STJ há décadas, entendeu por acolher a teses 

da prescrição intercorrente nos casos de arquivamento superior ao 

período quinquenal, sem que a Fazenda diligenciasse para prosseguir com 

a Execução, o que é o caso em tela.

6. A Lei n°. 11.051/2004, incluiu na Lei de Execuções Fiscais – L. 

6.830/80, a aludida situação, que passou a vigorar no art. 40, § 4° o 

seguinte texto:

Art. 40 (...) §4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido 

o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, 

de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

7. Reforçando a tese, cabe trazer a baila o seguinte julgado do Tribunal 

Regional Federal da 5ª Região: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXEQÜENTE POR 

MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERPRETAÇÃO 

DO ART. 40, DA LEI Nº 6.830/80 C/C ART. 174, DO CTN. DIREITO 

FUNDAMENTAL DO EXECUTADO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO. ART. 5º, LXXVII, DA CF/88. 1. O art. 40 da Lei nº 6.830/80 

deve ser aplicado em harmonia com o disposto no art. 174 do CTN, 

ocorrendo a prescrição, após o transcurso do lustro sem manifestação da 

Fazenda Pública. Precedentes do Col. STJ: AGRG no AG 568.522/MG, 1º 

Turma, Min. Luiz Fux, DJ de 28.06.04; AGRG no RESP 621.422/MG, 1º 

Turma, DJ de 28.06.04. 2. Transcurso de mais de uma década, da data do 

arquivamento dos autos até a prolação da sentença, sem que o Exeqüente 

tenha desenvolvido esforço para a localização do Devedor ou se 

manifestado pela manutenção da suspensão da execução. 

Reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário que se 

impõe. Apelação e Remessa Oficial improvidas. (TRF-5 - AC: 353965 CE 

2005.05.00.002503-3, Relator: Desembargador Federal Geraldo Apoliano, 

Data de Julgamento: 08/02/2006, Terceira Turma, Data de Publicação: 

Fonte: Diário da Justiça - Data: 31/03/2006 - Página: 649 - Nº: 63 - Ano: 

2006)”

 8. Deste modo, após o prazo prescricional de 05 (cinco) anos (art. 174, 

do CTN), contados a partir da decisão que ordenou o arquivamento do 

processo, poderá o Juízo decretar de ofício a extinção do feito com o 

julgamento do mérito, com base no art. 487, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil.

 9. Posto isso, o processo só deve permanecer inerte pelo prazo máximo 

de 05 (cinco) anos, sob pena da ocorrência da prescrição intercorrente.

 10. Desta feita, pelo que conta dos autos, considerando que o mesmo 

encontra-se paralisado por mais de 05 (cinco) anos, em decorrência da 

não movimentação por parte do exequente, EXTINGO o presente feito COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, sob o pálio do art. 40, §4º, da Lei n°. 6.830/80 

c.c. art. 487, II, do Novo Código de Processo Civil.

 11. Deixo de condenar em custas e honorários, eis que incabíveis ao 

caso.

 12. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 32265 Nr: 4027-15.2006.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Pinto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela parte exequente em 

face do executado devidamente qualificados.

2. Em breve síntese, o presente feito encontrava-se arquivado 

provisoriamente a mais de 05 (cinco) anos, não requerendo, a parte 

exequente, a realização de qualquer ato jurídico que desse 

impulsionamento nos feitos executórios.

3. Vieram os autos conclusos para deliberações.

 É breve o relatório. Fundamento e decido.

 4. De proêmio, não se pode desconsiderar que, com o tempo, correm-se 

as situações jurídicas, inclusive a exigibilidade do crédito tributário 

executado.

5. Neste interim, o STF e o STJ há décadas, entendeu por acolher a teses 

da prescrição intercorrente nos casos de arquivamento superior ao 

período quinquenal, sem que a Fazenda diligenciasse para prosseguir com 

a Execução, o que é o caso em tela.

6. A Lei n°. 11.051/2004, incluiu na Lei de Execuções Fiscais – L. 

6.830/80, a aludida situação, que passou a vigorar no art. 40, § 4° o 

seguinte texto:

Art. 40 (...) §4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido 

o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, 

de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

7. Reforçando a tese, cabe trazer a baila o seguinte julgado do Tribunal 

Regional Federal da 5ª Região: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXEQÜENTE POR 

MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERPRETAÇÃO 

DO ART. 40, DA LEI Nº 6.830/80 C/C ART. 174, DO CTN. DIREITO 

FUNDAMENTAL DO EXECUTADO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO. ART. 5º, LXXVII, DA CF/88. 1. O art. 40 da Lei nº 6.830/80 

deve ser aplicado em harmonia com o disposto no art. 174 do CTN, 

ocorrendo a prescrição, após o transcurso do lustro sem manifestação da 

Fazenda Pública. Precedentes do Col. STJ: AGRG no AG 568.522/MG, 1º 

Turma, Min. Luiz Fux, DJ de 28.06.04; AGRG no RESP 621.422/MG, 1º 

Turma, DJ de 28.06.04. 2. Transcurso de mais de uma década, da data do 

arquivamento dos autos até a prolação da sentença, sem que o Exeqüente 

tenha desenvolvido esforço para a localização do Devedor ou se 

manifestado pela manutenção da suspensão da execução. 

Reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário que se 

impõe. Apelação e Remessa Oficial improvidas. (TRF-5 - AC: 353965 CE 

2005.05.00.002503-3, Relator: Desembargador Federal Geraldo Apoliano, 

Data de Julgamento: 08/02/2006, Terceira Turma, Data de Publicação: 

Fonte: Diário da Justiça - Data: 31/03/2006 - Página: 649 - Nº: 63 - Ano: 

2006)”

 8. Deste modo, após o prazo prescricional de 05 (cinco) anos (art. 174, 

do CTN), contados a partir da decisão que ordenou o arquivamento do 

processo, poderá o Juízo decretar de ofício a extinção do feito com o 

julgamento do mérito, com base no art. 487, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil.
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 9. Posto isso, o processo só deve permanecer inerte pelo prazo máximo 

de 05 (cinco) anos, sob pena da ocorrência da prescrição intercorrente.

 10. Desta feita, pelo que conta dos autos, considerando que o mesmo 

encontra-se paralisado por mais de 05 (cinco) anos, em decorrência da 

não movimentação por parte do exequente, EXTINGO o presente feito COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, sob o pálio do art. 40, §4º, da Lei n°. 6.830/80 

c.c. art. 487, II, do Novo Código de Processo Civil.

 11. Deixo de condenar em custas e honorários, eis que incabíveis ao 

caso.

 12. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 32191 Nr: 4894-08.2006.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELMA GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela parte exequente em 

face do executado devidamente qualificados.

2. Em breve síntese, o presente feito encontrava-se arquivado 

provisoriamente a mais de 05 (cinco) anos, não requerendo, a parte 

exequente, a realização de qualquer ato jurídico que desse 

impulsionamento nos feitos executórios.

3. Vieram os autos conclusos para deliberações.

 É breve o relatório. Fundamento e decido.

 4. De proêmio, não se pode desconsiderar que, com o tempo, correm-se 

as situações jurídicas, inclusive a exigibilidade do crédito tributário 

executado.

5. Neste interim, o STF e o STJ há décadas, entendeu por acolher a teses 

da prescrição intercorrente nos casos de arquivamento superior ao 

período quinquenal, sem que a Fazenda diligenciasse para prosseguir com 

a Execução, o que é o caso em tela.

6. A Lei n°. 11.051/2004, incluiu na Lei de Execuções Fiscais – L. 

6.830/80, a aludida situação, que passou a vigorar no art. 40, § 4° o 

seguinte texto:

Art. 40 (...) §4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido 

o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, 

de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

7. Reforçando a tese, cabe trazer a baila o seguinte julgado do Tribunal 

Regional Federal da 5ª Região: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXEQÜENTE POR 

MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERPRETAÇÃO 

DO ART. 40, DA LEI Nº 6.830/80 C/C ART. 174, DO CTN. DIREITO 

FUNDAMENTAL DO EXECUTADO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO. ART. 5º, LXXVII, DA CF/88. 1. O art. 40 da Lei nº 6.830/80 

deve ser aplicado em harmonia com o disposto no art. 174 do CTN, 

ocorrendo a prescrição, após o transcurso do lustro sem manifestação da 

Fazenda Pública. Precedentes do Col. STJ: AGRG no AG 568.522/MG, 1º 

Turma, Min. Luiz Fux, DJ de 28.06.04; AGRG no RESP 621.422/MG, 1º 

Turma, DJ de 28.06.04. 2. Transcurso de mais de uma década, da data do 

arquivamento dos autos até a prolação da sentença, sem que o Exeqüente 

tenha desenvolvido esforço para a localização do Devedor ou se 

manifestado pela manutenção da suspensão da execução. 

Reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário que se 

impõe. Apelação e Remessa Oficial improvidas. (TRF-5 - AC: 353965 CE 

2005.05.00.002503-3, Relator: Desembargador Federal Geraldo Apoliano, 

Data de Julgamento: 08/02/2006, Terceira Turma, Data de Publicação: 

Fonte: Diário da Justiça - Data: 31/03/2006 - Página: 649 - Nº: 63 - Ano: 

2006)”

 8. Deste modo, após o prazo prescricional de 05 (cinco) anos (art. 174, 

do CTN), contados a partir da decisão que ordenou o arquivamento do 

processo, poderá o Juízo decretar de ofício a extinção do feito com o 

julgamento do mérito, com base no art. 487, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil.

 9. Posto isso, o processo só deve permanecer inerte pelo prazo máximo 

de 05 (cinco) anos, sob pena da ocorrência da prescrição intercorrente.

 10. Desta feita, pelo que conta dos autos, considerando que o mesmo 

encontra-se paralisado por mais de 05 (cinco) anos, em decorrência da 

não movimentação por parte do exequente, EXTINGO o presente feito COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, sob o pálio do art. 40, §4º, da Lei n°. 6.830/80 

c.c. art. 487, II, do Novo Código de Processo Civil.

 11. Deixo de condenar em custas e honorários, eis que incabíveis ao 

caso.

 12. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 32646 Nr: 4148-43.2006.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO FAUSTINO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela parte exequente em 

face do executado devidamente qualificados.

2. Em breve síntese, o presente feito encontrava-se arquivado 

provisoriamente a mais de 05 (cinco) anos, não requerendo, a parte 

exequente, a realização de qualquer ato jurídico que desse 

impulsionamento nos feitos executórios.

3. Vieram os autos conclusos para deliberações.

 É breve o relatório. Fundamento e decido.

 4. De proêmio, não se pode desconsiderar que, com o tempo, correm-se 

as situações jurídicas, inclusive a exigibilidade do crédito tributário 

executado.

5. Neste interim, o STF e o STJ há décadas, entendeu por acolher a teses 

da prescrição intercorrente nos casos de arquivamento superior ao 

período quinquenal, sem que a Fazenda diligenciasse para prosseguir com 

a Execução, o que é o caso em tela.

6. A Lei n°. 11.051/2004, incluiu na Lei de Execuções Fiscais – L. 

6.830/80, a aludida situação, que passou a vigorar no art. 40, § 4° o 

seguinte texto:

Art. 40 (...) §4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido 

o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, 

de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

7. Reforçando a tese, cabe trazer a baila o seguinte julgado do Tribunal 

Regional Federal da 5ª Região: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXEQÜENTE POR 

MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERPRETAÇÃO 

DO ART. 40, DA LEI Nº 6.830/80 C/C ART. 174, DO CTN. DIREITO 

FUNDAMENTAL DO EXECUTADO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO. ART. 5º, LXXVII, DA CF/88. 1. O art. 40 da Lei nº 6.830/80 

deve ser aplicado em harmonia com o disposto no art. 174 do CTN, 

ocorrendo a prescrição, após o transcurso do lustro sem manifestação da 

Fazenda Pública. Precedentes do Col. STJ: AGRG no AG 568.522/MG, 1º 

Turma, Min. Luiz Fux, DJ de 28.06.04; AGRG no RESP 621.422/MG, 1º 

Turma, DJ de 28.06.04. 2. Transcurso de mais de uma década, da data do 

arquivamento dos autos até a prolação da sentença, sem que o Exeqüente 

tenha desenvolvido esforço para a localização do Devedor ou se 

manifestado pela manutenção da suspensão da execução. 

Reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário que se 

impõe. Apelação e Remessa Oficial improvidas. (TRF-5 - AC: 353965 CE 

2005.05.00.002503-3, Relator: Desembargador Federal Geraldo Apoliano, 

Data de Julgamento: 08/02/2006, Terceira Turma, Data de Publicação: 

Fonte: Diário da Justiça - Data: 31/03/2006 - Página: 649 - Nº: 63 - Ano: 

2006)”

 8. Deste modo, após o prazo prescricional de 05 (cinco) anos (art. 174, 

do CTN), contados a partir da decisão que ordenou o arquivamento do 

processo, poderá o Juízo decretar de ofício a extinção do feito com o 

julgamento do mérito, com base no art. 487, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil.

 9. Posto isso, o processo só deve permanecer inerte pelo prazo máximo 

de 05 (cinco) anos, sob pena da ocorrência da prescrição intercorrente.

 10. Desta feita, pelo que conta dos autos, considerando que o mesmo 

encontra-se paralisado por mais de 05 (cinco) anos, em decorrência da 

não movimentação por parte do exequente, EXTINGO o presente feito COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, sob o pálio do art. 40, §4º, da Lei n°. 6.830/80 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034828/9/2018 Página 366 de 849



c.c. art. 487, II, do Novo Código de Processo Civil.

 11. Deixo de condenar em custas e honorários, eis que incabíveis ao 

caso.

 12. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 32085 Nr: 4531-21.2006.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco da Silva de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela parte exequente em 

face do executado devidamente qualificados.

2. Em breve síntese, o presente feito encontrava-se arquivado 

provisoriamente a mais de 05 (cinco) anos, não requerendo, a parte 

exequente, a realização de qualquer ato jurídico que desse 

impulsionamento nos feitos executórios.

3. Vieram os autos conclusos para deliberações.

 É breve o relatório. Fundamento e decido.

 4. De proêmio, não se pode desconsiderar que, com o tempo, correm-se 

as situações jurídicas, inclusive a exigibilidade do crédito tributário 

executado.

5. Neste interim, o STF e o STJ há décadas, entendeu por acolher a teses 

da prescrição intercorrente nos casos de arquivamento superior ao 

período quinquenal, sem que a Fazenda diligenciasse para prosseguir com 

a Execução, o que é o caso em tela.

6. A Lei n°. 11.051/2004, incluiu na Lei de Execuções Fiscais – L. 

6.830/80, a aludida situação, que passou a vigorar no art. 40, § 4° o 

seguinte texto:

Art. 40 (...) §4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido 

o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, 

de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

7. Reforçando a tese, cabe trazer a baila o seguinte julgado do Tribunal 

Regional Federal da 5ª Região: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXEQÜENTE POR 

MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERPRETAÇÃO 

DO ART. 40, DA LEI Nº 6.830/80 C/C ART. 174, DO CTN. DIREITO 

FUNDAMENTAL DO EXECUTADO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO. ART. 5º, LXXVII, DA CF/88. 1. O art. 40 da Lei nº 6.830/80 

deve ser aplicado em harmonia com o disposto no art. 174 do CTN, 

ocorrendo a prescrição, após o transcurso do lustro sem manifestação da 

Fazenda Pública. Precedentes do Col. STJ: AGRG no AG 568.522/MG, 1º 

Turma, Min. Luiz Fux, DJ de 28.06.04; AGRG no RESP 621.422/MG, 1º 

Turma, DJ de 28.06.04. 2. Transcurso de mais de uma década, da data do 

arquivamento dos autos até a prolação da sentença, sem que o Exeqüente 

tenha desenvolvido esforço para a localização do Devedor ou se 

manifestado pela manutenção da suspensão da execução. 

Reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário que se 

impõe. Apelação e Remessa Oficial improvidas. (TRF-5 - AC: 353965 CE 

2005.05.00.002503-3, Relator: Desembargador Federal Geraldo Apoliano, 

Data de Julgamento: 08/02/2006, Terceira Turma, Data de Publicação: 

Fonte: Diário da Justiça - Data: 31/03/2006 - Página: 649 - Nº: 63 - Ano: 

2006)”

 8. Deste modo, após o prazo prescricional de 05 (cinco) anos (art. 174, 

do CTN), contados a partir da decisão que ordenou o arquivamento do 

processo, poderá o Juízo decretar de ofício a extinção do feito com o 

julgamento do mérito, com base no art. 487, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil.

 9. Posto isso, o processo só deve permanecer inerte pelo prazo máximo 

de 05 (cinco) anos, sob pena da ocorrência da prescrição intercorrente.

 10. Desta feita, pelo que conta dos autos, considerando que o mesmo 

encontra-se paralisado por mais de 05 (cinco) anos, em decorrência da 

não movimentação por parte do exequente, EXTINGO o presente feito COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, sob o pálio do art. 40, §4º, da Lei n°. 6.830/80 

c.c. art. 487, II, do Novo Código de Processo Civil.

 11. Deixo de condenar em custas e honorários, eis que incabíveis ao 

caso.

 12. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 32288 Nr: 4050-58.2006.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILENO ARISTIDES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela parte exequente em 

face do executado devidamente qualificados.

2. Em breve síntese, o presente feito encontrava-se arquivado 

provisoriamente a mais de 05 (cinco) anos, não requerendo, a parte 

exequente, a realização de qualquer ato jurídico que desse 

impulsionamento nos feitos executórios.

3. Vieram os autos conclusos para deliberações.

 É breve o relatório. Fundamento e decido.

 4. De proêmio, não se pode desconsiderar que, com o tempo, correm-se 

as situações jurídicas, inclusive a exigibilidade do crédito tributário 

executado.

5. Neste interim, o STF e o STJ há décadas, entendeu por acolher a teses 

da prescrição intercorrente nos casos de arquivamento superior ao 

período quinquenal, sem que a Fazenda diligenciasse para prosseguir com 

a Execução, o que é o caso em tela.

6. A Lei n°. 11.051/2004, incluiu na Lei de Execuções Fiscais – L. 

6.830/80, a aludida situação, que passou a vigorar no art. 40, § 4° o 

seguinte texto:

Art. 40 (...) §4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido 

o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, 

de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

7. Reforçando a tese, cabe trazer a baila o seguinte julgado do Tribunal 

Regional Federal da 5ª Região: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXEQÜENTE POR 

MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERPRETAÇÃO 

DO ART. 40, DA LEI Nº 6.830/80 C/C ART. 174, DO CTN. DIREITO 

FUNDAMENTAL DO EXECUTADO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO. ART. 5º, LXXVII, DA CF/88. 1. O art. 40 da Lei nº 6.830/80 

deve ser aplicado em harmonia com o disposto no art. 174 do CTN, 

ocorrendo a prescrição, após o transcurso do lustro sem manifestação da 

Fazenda Pública. Precedentes do Col. STJ: AGRG no AG 568.522/MG, 1º 

Turma, Min. Luiz Fux, DJ de 28.06.04; AGRG no RESP 621.422/MG, 1º 

Turma, DJ de 28.06.04. 2. Transcurso de mais de uma década, da data do 

arquivamento dos autos até a prolação da sentença, sem que o Exeqüente 

tenha desenvolvido esforço para a localização do Devedor ou se 

manifestado pela manutenção da suspensão da execução. 

Reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário que se 

impõe. Apelação e Remessa Oficial improvidas. (TRF-5 - AC: 353965 CE 

2005.05.00.002503-3, Relator: Desembargador Federal Geraldo Apoliano, 

Data de Julgamento: 08/02/2006, Terceira Turma, Data de Publicação: 

Fonte: Diário da Justiça - Data: 31/03/2006 - Página: 649 - Nº: 63 - Ano: 

2006)”

 8. Deste modo, após o prazo prescricional de 05 (cinco) anos (art. 174, 

do CTN), contados a partir da decisão que ordenou o arquivamento do 

processo, poderá o Juízo decretar de ofício a extinção do feito com o 

julgamento do mérito, com base no art. 487, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil.

 9. Posto isso, o processo só deve permanecer inerte pelo prazo máximo 

de 05 (cinco) anos, sob pena da ocorrência da prescrição intercorrente.

 10. Desta feita, pelo que conta dos autos, considerando que o mesmo 

encontra-se paralisado por mais de 05 (cinco) anos, em decorrência da 

não movimentação por parte do exequente, EXTINGO o presente feito COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, sob o pálio do art. 40, §4º, da Lei n°. 6.830/80 

c.c. art. 487, II, do Novo Código de Processo Civil.

 11. Deixo de condenar em custas e honorários, eis que incabíveis ao 

caso.

 12. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 31868 Nr: 4373-63.2006.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton José de Souza Correia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela parte exequente em 

face do executado devidamente qualificados.

2. Em breve síntese, o presente feito encontrava-se arquivado 

provisoriamente a mais de 05 (cinco) anos, não requerendo, a parte 

exequente, a realização de qualquer ato jurídico que desse 

impulsionamento nos feitos executórios.

3. Vieram os autos conclusos para deliberações.

 É breve o relatório. Fundamento e decido.

 4. De proêmio, não se pode desconsiderar que, com o tempo, correm-se 

as situações jurídicas, inclusive a exigibilidade do crédito tributário 

executado.

5. Neste interim, o STF e o STJ há décadas, entendeu por acolher a teses 

da prescrição intercorrente nos casos de arquivamento superior ao 

período quinquenal, sem que a Fazenda diligenciasse para prosseguir com 

a Execução, o que é o caso em tela.

6. A Lei n°. 11.051/2004, incluiu na Lei de Execuções Fiscais – L. 

6.830/80, a aludida situação, que passou a vigorar no art. 40, § 4° o 

seguinte texto:

Art. 40 (...) §4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido 

o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, 

de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

7. Reforçando a tese, cabe trazer a baila o seguinte julgado do Tribunal 

Regional Federal da 5ª Região: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXEQÜENTE POR 

MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERPRETAÇÃO 

DO ART. 40, DA LEI Nº 6.830/80 C/C ART. 174, DO CTN. DIREITO 

FUNDAMENTAL DO EXECUTADO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO. ART. 5º, LXXVII, DA CF/88. 1. O art. 40 da Lei nº 6.830/80 

deve ser aplicado em harmonia com o disposto no art. 174 do CTN, 

ocorrendo a prescrição, após o transcurso do lustro sem manifestação da 

Fazenda Pública. Precedentes do Col. STJ: AGRG no AG 568.522/MG, 1º 

Turma, Min. Luiz Fux, DJ de 28.06.04; AGRG no RESP 621.422/MG, 1º 

Turma, DJ de 28.06.04. 2. Transcurso de mais de uma década, da data do 

arquivamento dos autos até a prolação da sentença, sem que o Exeqüente 

tenha desenvolvido esforço para a localização do Devedor ou se 

manifestado pela manutenção da suspensão da execução. 

Reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário que se 

impõe. Apelação e Remessa Oficial improvidas. (TRF-5 - AC: 353965 CE 

2005.05.00.002503-3, Relator: Desembargador Federal Geraldo Apoliano, 

Data de Julgamento: 08/02/2006, Terceira Turma, Data de Publicação: 

Fonte: Diário da Justiça - Data: 31/03/2006 - Página: 649 - Nº: 63 - Ano: 

2006)”

 8. Deste modo, após o prazo prescricional de 05 (cinco) anos (art. 174, 

do CTN), contados a partir da decisão que ordenou o arquivamento do 

processo, poderá o Juízo decretar de ofício a extinção do feito com o 

julgamento do mérito, com base no art. 487, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil.

 9. Posto isso, o processo só deve permanecer inerte pelo prazo máximo 

de 05 (cinco) anos, sob pena da ocorrência da prescrição intercorrente.

 10. Desta feita, pelo que conta dos autos, considerando que o mesmo 

encontra-se paralisado por mais de 05 (cinco) anos, em decorrência da 

não movimentação por parte do exequente, EXTINGO o presente feito COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, sob o pálio do art. 40, §4º, da Lei n°. 6.830/80 

c.c. art. 487, II, do Novo Código de Processo Civil.

 11. Deixo de condenar em custas e honorários, eis que incabíveis ao 

caso.

 12. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 31946 Nr: 3833-15.2006.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Aparecida Teixeira da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela parte exequente em 

face do executado devidamente qualificados.

2. Em breve síntese, o presente feito encontrava-se arquivado 

provisoriamente a mais de 05 (cinco) anos, não requerendo, a parte 

exequente, a realização de qualquer ato jurídico que desse 

impulsionamento nos feitos executórios.

3. Vieram os autos conclusos para deliberações.

 É breve o relatório. Fundamento e decido.

 4. De proêmio, não se pode desconsiderar que, com o tempo, correm-se 

as situações jurídicas, inclusive a exigibilidade do crédito tributário 

executado.

5. Neste interim, o STF e o STJ há décadas, entendeu por acolher a teses 

da prescrição intercorrente nos casos de arquivamento superior ao 

período quinquenal, sem que a Fazenda diligenciasse para prosseguir com 

a Execução, o que é o caso em tela.

6. A Lei n°. 11.051/2004, incluiu na Lei de Execuções Fiscais – L. 

6.830/80, a aludida situação, que passou a vigorar no art. 40, § 4° o 

seguinte texto:

Art. 40 (...) §4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido 

o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, 

de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

7. Reforçando a tese, cabe trazer a baila o seguinte julgado do Tribunal 

Regional Federal da 5ª Região: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXEQÜENTE POR 

MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERPRETAÇÃO 

DO ART. 40, DA LEI Nº 6.830/80 C/C ART. 174, DO CTN. DIREITO 

FUNDAMENTAL DO EXECUTADO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO. ART. 5º, LXXVII, DA CF/88. 1. O art. 40 da Lei nº 6.830/80 

deve ser aplicado em harmonia com o disposto no art. 174 do CTN, 

ocorrendo a prescrição, após o transcurso do lustro sem manifestação da 

Fazenda Pública. Precedentes do Col. STJ: AGRG no AG 568.522/MG, 1º 

Turma, Min. Luiz Fux, DJ de 28.06.04; AGRG no RESP 621.422/MG, 1º 

Turma, DJ de 28.06.04. 2. Transcurso de mais de uma década, da data do 

arquivamento dos autos até a prolação da sentença, sem que o Exeqüente 

tenha desenvolvido esforço para a localização do Devedor ou se 

manifestado pela manutenção da suspensão da execução. 

Reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário que se 

impõe. Apelação e Remessa Oficial improvidas. (TRF-5 - AC: 353965 CE 

2005.05.00.002503-3, Relator: Desembargador Federal Geraldo Apoliano, 

Data de Julgamento: 08/02/2006, Terceira Turma, Data de Publicação: 

Fonte: Diário da Justiça - Data: 31/03/2006 - Página: 649 - Nº: 63 - Ano: 

2006)”

 8. Deste modo, após o prazo prescricional de 05 (cinco) anos (art. 174, 

do CTN), contados a partir da decisão que ordenou o arquivamento do 

processo, poderá o Juízo decretar de ofício a extinção do feito com o 

julgamento do mérito, com base no art. 487, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil.

 9. Posto isso, o processo só deve permanecer inerte pelo prazo máximo 

de 05 (cinco) anos, sob pena da ocorrência da prescrição intercorrente.

 10. Desta feita, pelo que conta dos autos, considerando que o mesmo 

encontra-se paralisado por mais de 05 (cinco) anos, em decorrência da 

não movimentação por parte do exequente, EXTINGO o presente feito COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, sob o pálio do art. 40, §4º, da Lei n°. 6.830/80 

c.c. art. 487, II, do Novo Código de Processo Civil.

 11. Deixo de condenar em custas e honorários, eis que incabíveis ao 

caso.

 12. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 32177 Nr: 4884-61.2006.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZA BRASILIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela parte exequente em 

face do executado devidamente qualificados.

2. Em breve síntese, o presente feito encontrava-se arquivado 

provisoriamente a mais de 05 (cinco) anos, não requerendo, a parte 

exequente, a realização de qualquer ato jurídico que desse 

impulsionamento nos feitos executórios.

3. Vieram os autos conclusos para deliberações.

 É breve o relatório. Fundamento e decido.

 4. De proêmio, não se pode desconsiderar que, com o tempo, correm-se 

as situações jurídicas, inclusive a exigibilidade do crédito tributário 

executado.

5. Neste interim, o STF e o STJ há décadas, entendeu por acolher a teses 

da prescrição intercorrente nos casos de arquivamento superior ao 

período quinquenal, sem que a Fazenda diligenciasse para prosseguir com 

a Execução, o que é o caso em tela.

6. A Lei n°. 11.051/2004, incluiu na Lei de Execuções Fiscais – L. 

6.830/80, a aludida situação, que passou a vigorar no art. 40, § 4° o 

seguinte texto:

Art. 40 (...) §4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido 

o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, 

de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

7. Reforçando a tese, cabe trazer a baila o seguinte julgado do Tribunal 

Regional Federal da 5ª Região: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXEQÜENTE POR 

MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERPRETAÇÃO 

DO ART. 40, DA LEI Nº 6.830/80 C/C ART. 174, DO CTN. DIREITO 

FUNDAMENTAL DO EXECUTADO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO. ART. 5º, LXXVII, DA CF/88. 1. O art. 40 da Lei nº 6.830/80 

deve ser aplicado em harmonia com o disposto no art. 174 do CTN, 

ocorrendo a prescrição, após o transcurso do lustro sem manifestação da 

Fazenda Pública. Precedentes do Col. STJ: AGRG no AG 568.522/MG, 1º 

Turma, Min. Luiz Fux, DJ de 28.06.04; AGRG no RESP 621.422/MG, 1º 

Turma, DJ de 28.06.04. 2. Transcurso de mais de uma década, da data do 

arquivamento dos autos até a prolação da sentença, sem que o Exeqüente 

tenha desenvolvido esforço para a localização do Devedor ou se 

manifestado pela manutenção da suspensão da execução. 

Reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário que se 

impõe. Apelação e Remessa Oficial improvidas. (TRF-5 - AC: 353965 CE 

2005.05.00.002503-3, Relator: Desembargador Federal Geraldo Apoliano, 

Data de Julgamento: 08/02/2006, Terceira Turma, Data de Publicação: 

Fonte: Diário da Justiça - Data: 31/03/2006 - Página: 649 - Nº: 63 - Ano: 

2006)”

 8. Deste modo, após o prazo prescricional de 05 (cinco) anos (art. 174, 

do CTN), contados a partir da decisão que ordenou o arquivamento do 

processo, poderá o Juízo decretar de ofício a extinção do feito com o 

julgamento do mérito, com base no art. 487, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil.

 9. Posto isso, o processo só deve permanecer inerte pelo prazo máximo 

de 05 (cinco) anos, sob pena da ocorrência da prescrição intercorrente.

 10. Desta feita, pelo que conta dos autos, considerando que o mesmo 

encontra-se paralisado por mais de 05 (cinco) anos, em decorrência da 

não movimentação por parte do exequente, EXTINGO o presente feito COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, sob o pálio do art. 40, §4º, da Lei n°. 6.830/80 

c.c. art. 487, II, do Novo Código de Processo Civil.

 11. Deixo de condenar em custas e honorários, eis que incabíveis ao 

caso.

 12. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 32541 Nr: 4705-30.2006.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUBERTO MOREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela parte exequente em 

face do executado devidamente qualificados.

2. Em breve síntese, o presente feito encontrava-se arquivado 

provisoriamente a mais de 05 (cinco) anos, não requerendo, a parte 

exequente, a realização de qualquer ato jurídico que desse 

impulsionamento nos feitos executórios.

3. Vieram os autos conclusos para deliberações.

 É breve o relatório. Fundamento e decido.

 4. De proêmio, não se pode desconsiderar que, com o tempo, correm-se 

as situações jurídicas, inclusive a exigibilidade do crédito tributário 

executado.

5. Neste interim, o STF e o STJ há décadas, entendeu por acolher a teses 

da prescrição intercorrente nos casos de arquivamento superior ao 

período quinquenal, sem que a Fazenda diligenciasse para prosseguir com 

a Execução, o que é o caso em tela.

6. A Lei n°. 11.051/2004, incluiu na Lei de Execuções Fiscais – L. 

6.830/80, a aludida situação, que passou a vigorar no art. 40, § 4° o 

seguinte texto:

Art. 40 (...) §4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido 

o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, 

de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

7. Reforçando a tese, cabe trazer a baila o seguinte julgado do Tribunal 

Regional Federal da 5ª Região: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXEQÜENTE POR 

MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERPRETAÇÃO 

DO ART. 40, DA LEI Nº 6.830/80 C/C ART. 174, DO CTN. DIREITO 

FUNDAMENTAL DO EXECUTADO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO. ART. 5º, LXXVII, DA CF/88. 1. O art. 40 da Lei nº 6.830/80 

deve ser aplicado em harmonia com o disposto no art. 174 do CTN, 

ocorrendo a prescrição, após o transcurso do lustro sem manifestação da 

Fazenda Pública. Precedentes do Col. STJ: AGRG no AG 568.522/MG, 1º 

Turma, Min. Luiz Fux, DJ de 28.06.04; AGRG no RESP 621.422/MG, 1º 

Turma, DJ de 28.06.04. 2. Transcurso de mais de uma década, da data do 

arquivamento dos autos até a prolação da sentença, sem que o Exeqüente 

tenha desenvolvido esforço para a localização do Devedor ou se 

manifestado pela manutenção da suspensão da execução. 

Reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário que se 

impõe. Apelação e Remessa Oficial improvidas. (TRF-5 - AC: 353965 CE 

2005.05.00.002503-3, Relator: Desembargador Federal Geraldo Apoliano, 

Data de Julgamento: 08/02/2006, Terceira Turma, Data de Publicação: 

Fonte: Diário da Justiça - Data: 31/03/2006 - Página: 649 - Nº: 63 - Ano: 

2006)”

 8. Deste modo, após o prazo prescricional de 05 (cinco) anos (art. 174, 

do CTN), contados a partir da decisão que ordenou o arquivamento do 

processo, poderá o Juízo decretar de ofício a extinção do feito com o 

julgamento do mérito, com base no art. 487, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil.

 9. Posto isso, o processo só deve permanecer inerte pelo prazo máximo 

de 05 (cinco) anos, sob pena da ocorrência da prescrição intercorrente.

 10. Desta feita, pelo que conta dos autos, considerando que o mesmo 

encontra-se paralisado por mais de 05 (cinco) anos, em decorrência da 

não movimentação por parte do exequente, EXTINGO o presente feito COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, sob o pálio do art. 40, §4º, da Lei n°. 6.830/80 

c.c. art. 487, II, do Novo Código de Processo Civil.

 11. Deixo de condenar em custas e honorários, eis que incabíveis ao 

caso.

 12. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 32693 Nr: 4555-49.2006.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO RONALDO TOFANELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela parte exequente em 

face do executado devidamente qualificados.
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2. Em breve síntese, o presente feito encontrava-se arquivado 

provisoriamente a mais de 05 (cinco) anos, não requerendo, a parte 

exequente, a realização de qualquer ato jurídico que desse 

impulsionamento nos feitos executórios.

3. Vieram os autos conclusos para deliberações.

 É breve o relatório. Fundamento e decido.

 4. De proêmio, não se pode desconsiderar que, com o tempo, correm-se 

as situações jurídicas, inclusive a exigibilidade do crédito tributário 

executado.

5. Neste interim, o STF e o STJ há décadas, entendeu por acolher a teses 

da prescrição intercorrente nos casos de arquivamento superior ao 

período quinquenal, sem que a Fazenda diligenciasse para prosseguir com 

a Execução, o que é o caso em tela.

6. A Lei n°. 11.051/2004, incluiu na Lei de Execuções Fiscais – L. 

6.830/80, a aludida situação, que passou a vigorar no art. 40, § 4° o 

seguinte texto:

Art. 40 (...) §4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido 

o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, 

de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

7. Reforçando a tese, cabe trazer a baila o seguinte julgado do Tribunal 

Regional Federal da 5ª Região: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXEQÜENTE POR 

MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERPRETAÇÃO 

DO ART. 40, DA LEI Nº 6.830/80 C/C ART. 174, DO CTN. DIREITO 

FUNDAMENTAL DO EXECUTADO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO. ART. 5º, LXXVII, DA CF/88. 1. O art. 40 da Lei nº 6.830/80 

deve ser aplicado em harmonia com o disposto no art. 174 do CTN, 

ocorrendo a prescrição, após o transcurso do lustro sem manifestação da 

Fazenda Pública. Precedentes do Col. STJ: AGRG no AG 568.522/MG, 1º 

Turma, Min. Luiz Fux, DJ de 28.06.04; AGRG no RESP 621.422/MG, 1º 

Turma, DJ de 28.06.04. 2. Transcurso de mais de uma década, da data do 

arquivamento dos autos até a prolação da sentença, sem que o Exeqüente 

tenha desenvolvido esforço para a localização do Devedor ou se 

manifestado pela manutenção da suspensão da execução. 

Reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário que se 

impõe. Apelação e Remessa Oficial improvidas. (TRF-5 - AC: 353965 CE 

2005.05.00.002503-3, Relator: Desembargador Federal Geraldo Apoliano, 

Data de Julgamento: 08/02/2006, Terceira Turma, Data de Publicação: 

Fonte: Diário da Justiça - Data: 31/03/2006 - Página: 649 - Nº: 63 - Ano: 

2006)”

 8. Deste modo, após o prazo prescricional de 05 (cinco) anos (art. 174, 

do CTN), contados a partir da decisão que ordenou o arquivamento do 

processo, poderá o Juízo decretar de ofício a extinção do feito com o 

julgamento do mérito, com base no art. 487, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil.

 9. Posto isso, o processo só deve permanecer inerte pelo prazo máximo 

de 05 (cinco) anos, sob pena da ocorrência da prescrição intercorrente.

 10. Desta feita, pelo que conta dos autos, considerando que o mesmo 

encontra-se paralisado por mais de 05 (cinco) anos, em decorrência da 

não movimentação por parte do exequente, EXTINGO o presente feito COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, sob o pálio do art. 40, §4º, da Lei n°. 6.830/80 

c.c. art. 487, II, do Novo Código de Processo Civil.

 11. Deixo de condenar em custas e honorários, eis que incabíveis ao 

caso.

 12. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 32070 Nr: 4523-44.2006.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerson Carlos Voltolino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela parte exequente em 

face do executado devidamente qualificados.

2. Em breve síntese, o presente feito encontrava-se arquivado 

provisoriamente a mais de 05 (cinco) anos, não requerendo, a parte 

exequente, a realização de qualquer ato jurídico que desse 

impulsionamento nos feitos executórios.

3. Vieram os autos conclusos para deliberações.

 É breve o relatório. Fundamento e decido.

 4. De proêmio, não se pode desconsiderar que, com o tempo, correm-se 

as situações jurídicas, inclusive a exigibilidade do crédito tributário 

executado.

5. Neste interim, o STF e o STJ há décadas, entendeu por acolher a teses 

da prescrição intercorrente nos casos de arquivamento superior ao 

período quinquenal, sem que a Fazenda diligenciasse para prosseguir com 

a Execução, o que é o caso em tela.

6. A Lei n°. 11.051/2004, incluiu na Lei de Execuções Fiscais – L. 

6.830/80, a aludida situação, que passou a vigorar no art. 40, § 4° o 

seguinte texto:

Art. 40 (...) §4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido 

o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, 

de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

7. Reforçando a tese, cabe trazer a baila o seguinte julgado do Tribunal 

Regional Federal da 5ª Região: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXEQÜENTE POR 

MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERPRETAÇÃO 

DO ART. 40, DA LEI Nº 6.830/80 C/C ART. 174, DO CTN. DIREITO 

FUNDAMENTAL DO EXECUTADO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO. ART. 5º, LXXVII, DA CF/88. 1. O art. 40 da Lei nº 6.830/80 

deve ser aplicado em harmonia com o disposto no art. 174 do CTN, 

ocorrendo a prescrição, após o transcurso do lustro sem manifestação da 

Fazenda Pública. Precedentes do Col. STJ: AGRG no AG 568.522/MG, 1º 

Turma, Min. Luiz Fux, DJ de 28.06.04; AGRG no RESP 621.422/MG, 1º 

Turma, DJ de 28.06.04. 2. Transcurso de mais de uma década, da data do 

arquivamento dos autos até a prolação da sentença, sem que o Exeqüente 

tenha desenvolvido esforço para a localização do Devedor ou se 

manifestado pela manutenção da suspensão da execução. 

Reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário que se 

impõe. Apelação e Remessa Oficial improvidas. (TRF-5 - AC: 353965 CE 

2005.05.00.002503-3, Relator: Desembargador Federal Geraldo Apoliano, 

Data de Julgamento: 08/02/2006, Terceira Turma, Data de Publicação: 

Fonte: Diário da Justiça - Data: 31/03/2006 - Página: 649 - Nº: 63 - Ano: 

2006)”

 8. Deste modo, após o prazo prescricional de 05 (cinco) anos (art. 174, 

do CTN), contados a partir da decisão que ordenou o arquivamento do 

processo, poderá o Juízo decretar de ofício a extinção do feito com o 

julgamento do mérito, com base no art. 487, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil.

 9. Posto isso, o processo só deve permanecer inerte pelo prazo máximo 

de 05 (cinco) anos, sob pena da ocorrência da prescrição intercorrente.

 10. Desta feita, pelo que conta dos autos, considerando que o mesmo 

encontra-se paralisado por mais de 05 (cinco) anos, em decorrência da 

não movimentação por parte do exequente, EXTINGO o presente feito COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, sob o pálio do art. 40, §4º, da Lei n°. 6.830/80 

c.c. art. 487, II, do Novo Código de Processo Civil.

 11. Deixo de condenar em custas e honorários, eis que incabíveis ao 

caso.

 12. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 32274 Nr: 4036-74.2006.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela parte exequente em 

face do executado devidamente qualificados.

2. Em breve síntese, o presente feito encontrava-se arquivado 

provisoriamente a mais de 05 (cinco) anos, não requerendo, a parte 

exequente, a realização de qualquer ato jurídico que desse 

impulsionamento nos feitos executórios.

3. Vieram os autos conclusos para deliberações.

 É breve o relatório. Fundamento e decido.
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 4. De proêmio, não se pode desconsiderar que, com o tempo, correm-se 

as situações jurídicas, inclusive a exigibilidade do crédito tributário 

executado.

5. Neste interim, o STF e o STJ há décadas, entendeu por acolher a teses 

da prescrição intercorrente nos casos de arquivamento superior ao 

período quinquenal, sem que a Fazenda diligenciasse para prosseguir com 

a Execução, o que é o caso em tela.

6. A Lei n°. 11.051/2004, incluiu na Lei de Execuções Fiscais – L. 

6.830/80, a aludida situação, que passou a vigorar no art. 40, § 4° o 

seguinte texto:

Art. 40 (...) §4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido 

o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, 

de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

7. Reforçando a tese, cabe trazer a baila o seguinte julgado do Tribunal 

Regional Federal da 5ª Região: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXEQÜENTE POR 

MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERPRETAÇÃO 

DO ART. 40, DA LEI Nº 6.830/80 C/C ART. 174, DO CTN. DIREITO 

FUNDAMENTAL DO EXECUTADO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO. ART. 5º, LXXVII, DA CF/88. 1. O art. 40 da Lei nº 6.830/80 

deve ser aplicado em harmonia com o disposto no art. 174 do CTN, 

ocorrendo a prescrição, após o transcurso do lustro sem manifestação da 

Fazenda Pública. Precedentes do Col. STJ: AGRG no AG 568.522/MG, 1º 

Turma, Min. Luiz Fux, DJ de 28.06.04; AGRG no RESP 621.422/MG, 1º 

Turma, DJ de 28.06.04. 2. Transcurso de mais de uma década, da data do 

arquivamento dos autos até a prolação da sentença, sem que o Exeqüente 

tenha desenvolvido esforço para a localização do Devedor ou se 

manifestado pela manutenção da suspensão da execução. 

Reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário que se 

impõe. Apelação e Remessa Oficial improvidas. (TRF-5 - AC: 353965 CE 

2005.05.00.002503-3, Relator: Desembargador Federal Geraldo Apoliano, 

Data de Julgamento: 08/02/2006, Terceira Turma, Data de Publicação: 

Fonte: Diário da Justiça - Data: 31/03/2006 - Página: 649 - Nº: 63 - Ano: 

2006)”

 8. Deste modo, após o prazo prescricional de 05 (cinco) anos (art. 174, 

do CTN), contados a partir da decisão que ordenou o arquivamento do 

processo, poderá o Juízo decretar de ofício a extinção do feito com o 

julgamento do mérito, com base no art. 487, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil.

 9. Posto isso, o processo só deve permanecer inerte pelo prazo máximo 

de 05 (cinco) anos, sob pena da ocorrência da prescrição intercorrente.

 10. Desta feita, pelo que conta dos autos, considerando que o mesmo 

encontra-se paralisado por mais de 05 (cinco) anos, em decorrência da 

não movimentação por parte do exequente, EXTINGO o presente feito COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, sob o pálio do art. 40, §4º, da Lei n°. 6.830/80 

c.c. art. 487, II, do Novo Código de Processo Civil.

 11. Deixo de condenar em custas e honorários, eis que incabíveis ao 

caso.

 12. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 32662 Nr: 4110-31.2006.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela parte exequente em 

face do executado devidamente qualificados.

2. Em breve síntese, o presente feito encontrava-se arquivado 

provisoriamente a mais de 05 (cinco) anos, não requerendo, a parte 

exequente, a realização de qualquer ato jurídico que desse 

impulsionamento nos feitos executórios.

3. Vieram os autos conclusos para deliberações.

 É breve o relatório. Fundamento e decido.

 4. De proêmio, não se pode desconsiderar que, com o tempo, correm-se 

as situações jurídicas, inclusive a exigibilidade do crédito tributário 

executado.

5. Neste interim, o STF e o STJ há décadas, entendeu por acolher a teses 

da prescrição intercorrente nos casos de arquivamento superior ao 

período quinquenal, sem que a Fazenda diligenciasse para prosseguir com 

a Execução, o que é o caso em tela.

6. A Lei n°. 11.051/2004, incluiu na Lei de Execuções Fiscais – L. 

6.830/80, a aludida situação, que passou a vigorar no art. 40, § 4° o 

seguinte texto:

Art. 40 (...) §4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido 

o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, 

de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

7. Reforçando a tese, cabe trazer a baila o seguinte julgado do Tribunal 

Regional Federal da 5ª Região: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXEQÜENTE POR 

MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERPRETAÇÃO 

DO ART. 40, DA LEI Nº 6.830/80 C/C ART. 174, DO CTN. DIREITO 

FUNDAMENTAL DO EXECUTADO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO. ART. 5º, LXXVII, DA CF/88. 1. O art. 40 da Lei nº 6.830/80 

deve ser aplicado em harmonia com o disposto no art. 174 do CTN, 

ocorrendo a prescrição, após o transcurso do lustro sem manifestação da 

Fazenda Pública. Precedentes do Col. STJ: AGRG no AG 568.522/MG, 1º 

Turma, Min. Luiz Fux, DJ de 28.06.04; AGRG no RESP 621.422/MG, 1º 

Turma, DJ de 28.06.04. 2. Transcurso de mais de uma década, da data do 

arquivamento dos autos até a prolação da sentença, sem que o Exeqüente 

tenha desenvolvido esforço para a localização do Devedor ou se 

manifestado pela manutenção da suspensão da execução. 

Reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário que se 

impõe. Apelação e Remessa Oficial improvidas. (TRF-5 - AC: 353965 CE 

2005.05.00.002503-3, Relator: Desembargador Federal Geraldo Apoliano, 

Data de Julgamento: 08/02/2006, Terceira Turma, Data de Publicação: 

Fonte: Diário da Justiça - Data: 31/03/2006 - Página: 649 - Nº: 63 - Ano: 

2006)”

 8. Deste modo, após o prazo prescricional de 05 (cinco) anos (art. 174, 

do CTN), contados a partir da decisão que ordenou o arquivamento do 

processo, poderá o Juízo decretar de ofício a extinção do feito com o 

julgamento do mérito, com base no art. 487, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil.

 9. Posto isso, o processo só deve permanecer inerte pelo prazo máximo 

de 05 (cinco) anos, sob pena da ocorrência da prescrição intercorrente.

 10. Desta feita, pelo que conta dos autos, considerando que o mesmo 

encontra-se paralisado por mais de 05 (cinco) anos, em decorrência da 

não movimentação por parte do exequente, EXTINGO o presente feito COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, sob o pálio do art. 40, §4º, da Lei n°. 6.830/80 

c.c. art. 487, II, do Novo Código de Processo Civil.

 11. Deixo de condenar em custas e honorários, eis que incabíveis ao 

caso.

 12. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 32583 Nr: 4746-94.2006.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela parte exequente em 

face do executado devidamente qualificados.

2. Em breve síntese, o presente feito encontrava-se arquivado 

provisoriamente a mais de 05 (cinco) anos, não requerendo, a parte 

exequente, a realização de qualquer ato jurídico que desse 

impulsionamento nos feitos executórios.

3. Vieram os autos conclusos para deliberações.

 É breve o relatório. Fundamento e decido.

 4. De proêmio, não se pode desconsiderar que, com o tempo, correm-se 

as situações jurídicas, inclusive a exigibilidade do crédito tributário 

executado.

5. Neste interim, o STF e o STJ há décadas, entendeu por acolher a teses 

da prescrição intercorrente nos casos de arquivamento superior ao 

período quinquenal, sem que a Fazenda diligenciasse para prosseguir com 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034828/9/2018 Página 371 de 849



a Execução, o que é o caso em tela.

6. A Lei n°. 11.051/2004, incluiu na Lei de Execuções Fiscais – L. 

6.830/80, a aludida situação, que passou a vigorar no art. 40, § 4° o 

seguinte texto:

Art. 40 (...) §4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido 

o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, 

de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

7. Reforçando a tese, cabe trazer a baila o seguinte julgado do Tribunal 

Regional Federal da 5ª Região: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXEQÜENTE POR 

MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERPRETAÇÃO 

DO ART. 40, DA LEI Nº 6.830/80 C/C ART. 174, DO CTN. DIREITO 

FUNDAMENTAL DO EXECUTADO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO. ART. 5º, LXXVII, DA CF/88. 1. O art. 40 da Lei nº 6.830/80 

deve ser aplicado em harmonia com o disposto no art. 174 do CTN, 

ocorrendo a prescrição, após o transcurso do lustro sem manifestação da 

Fazenda Pública. Precedentes do Col. STJ: AGRG no AG 568.522/MG, 1º 

Turma, Min. Luiz Fux, DJ de 28.06.04; AGRG no RESP 621.422/MG, 1º 

Turma, DJ de 28.06.04. 2. Transcurso de mais de uma década, da data do 

arquivamento dos autos até a prolação da sentença, sem que o Exeqüente 

tenha desenvolvido esforço para a localização do Devedor ou se 

manifestado pela manutenção da suspensão da execução. 

Reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário que se 

impõe. Apelação e Remessa Oficial improvidas. (TRF-5 - AC: 353965 CE 

2005.05.00.002503-3, Relator: Desembargador Federal Geraldo Apoliano, 

Data de Julgamento: 08/02/2006, Terceira Turma, Data de Publicação: 

Fonte: Diário da Justiça - Data: 31/03/2006 - Página: 649 - Nº: 63 - Ano: 

2006)”

 8. Deste modo, após o prazo prescricional de 05 (cinco) anos (art. 174, 

do CTN), contados a partir da decisão que ordenou o arquivamento do 

processo, poderá o Juízo decretar de ofício a extinção do feito com o 

julgamento do mérito, com base no art. 487, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil.

 9. Posto isso, o processo só deve permanecer inerte pelo prazo máximo 

de 05 (cinco) anos, sob pena da ocorrência da prescrição intercorrente.

 10. Desta feita, pelo que conta dos autos, considerando que o mesmo 

encontra-se paralisado por mais de 05 (cinco) anos, em decorrência da 

não movimentação por parte do exequente, EXTINGO o presente feito COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, sob o pálio do art. 40, §4º, da Lei n°. 6.830/80 

c.c. art. 487, II, do Novo Código de Processo Civil.

 11. Deixo de condenar em custas e honorários, eis que incabíveis ao 

caso.

 12. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 31988 Nr: 3875-64.2006.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela parte exequente em 

face do executado devidamente qualificados.

2. Em breve síntese, o presente feito encontrava-se arquivado 

provisoriamente a mais de 05 (cinco) anos, não requerendo, a parte 

exequente, a realização de qualquer ato jurídico que desse 

impulsionamento nos feitos executórios.

3. Vieram os autos conclusos para deliberações.

 É breve o relatório. Fundamento e decido.

 4. De proêmio, não se pode desconsiderar que, com o tempo, correm-se 

as situações jurídicas, inclusive a exigibilidade do crédito tributário 

executado.

5. Neste interim, o STF e o STJ há décadas, entendeu por acolher a teses 

da prescrição intercorrente nos casos de arquivamento superior ao 

período quinquenal, sem que a Fazenda diligenciasse para prosseguir com 

a Execução, o que é o caso em tela.

6. A Lei n°. 11.051/2004, incluiu na Lei de Execuções Fiscais – L. 

6.830/80, a aludida situação, que passou a vigorar no art. 40, § 4° o 

seguinte texto:

Art. 40 (...) §4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido 

o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, 

de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

7. Reforçando a tese, cabe trazer a baila o seguinte julgado do Tribunal 

Regional Federal da 5ª Região: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXEQÜENTE POR 

MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERPRETAÇÃO 

DO ART. 40, DA LEI Nº 6.830/80 C/C ART. 174, DO CTN. DIREITO 

FUNDAMENTAL DO EXECUTADO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO. ART. 5º, LXXVII, DA CF/88. 1. O art. 40 da Lei nº 6.830/80 

deve ser aplicado em harmonia com o disposto no art. 174 do CTN, 

ocorrendo a prescrição, após o transcurso do lustro sem manifestação da 

Fazenda Pública. Precedentes do Col. STJ: AGRG no AG 568.522/MG, 1º 

Turma, Min. Luiz Fux, DJ de 28.06.04; AGRG no RESP 621.422/MG, 1º 

Turma, DJ de 28.06.04. 2. Transcurso de mais de uma década, da data do 

arquivamento dos autos até a prolação da sentença, sem que o Exeqüente 

tenha desenvolvido esforço para a localização do Devedor ou se 

manifestado pela manutenção da suspensão da execução. 

Reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário que se 

impõe. Apelação e Remessa Oficial improvidas. (TRF-5 - AC: 353965 CE 

2005.05.00.002503-3, Relator: Desembargador Federal Geraldo Apoliano, 

Data de Julgamento: 08/02/2006, Terceira Turma, Data de Publicação: 

Fonte: Diário da Justiça - Data: 31/03/2006 - Página: 649 - Nº: 63 - Ano: 

2006)”

 8. Deste modo, após o prazo prescricional de 05 (cinco) anos (art. 174, 

do CTN), contados a partir da decisão que ordenou o arquivamento do 

processo, poderá o Juízo decretar de ofício a extinção do feito com o 

julgamento do mérito, com base no art. 487, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil.

 9. Posto isso, o processo só deve permanecer inerte pelo prazo máximo 

de 05 (cinco) anos, sob pena da ocorrência da prescrição intercorrente.

 10. Desta feita, pelo que conta dos autos, considerando que o mesmo 

encontra-se paralisado por mais de 05 (cinco) anos, em decorrência da 

não movimentação por parte do exequente, EXTINGO o presente feito COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, sob o pálio do art. 40, §4º, da Lei n°. 6.830/80 

c.c. art. 487, II, do Novo Código de Processo Civil.

 11. Deixo de condenar em custas e honorários, eis que incabíveis ao 

caso.

 12. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 32052 Nr: 4515-67.2006.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO MATEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela parte exequente em 

face do executado devidamente qualificados.

2. Em breve síntese, o presente feito encontrava-se arquivado 

provisoriamente a mais de 05 (cinco) anos, não requerendo, a parte 

exequente, a realização de qualquer ato jurídico que desse 

impulsionamento nos feitos executórios.

3. Vieram os autos conclusos para deliberações.

 É breve o relatório. Fundamento e decido.

 4. De proêmio, não se pode desconsiderar que, com o tempo, correm-se 

as situações jurídicas, inclusive a exigibilidade do crédito tributário 

executado.

5. Neste interim, o STF e o STJ há décadas, entendeu por acolher a teses 

da prescrição intercorrente nos casos de arquivamento superior ao 

período quinquenal, sem que a Fazenda diligenciasse para prosseguir com 

a Execução, o que é o caso em tela.

6. A Lei n°. 11.051/2004, incluiu na Lei de Execuções Fiscais – L. 

6.830/80, a aludida situação, que passou a vigorar no art. 40, § 4° o 

seguinte texto:

Art. 40 (...) §4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido 

o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, 
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de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

7. Reforçando a tese, cabe trazer a baila o seguinte julgado do Tribunal 

Regional Federal da 5ª Região: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXEQÜENTE POR 

MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERPRETAÇÃO 

DO ART. 40, DA LEI Nº 6.830/80 C/C ART. 174, DO CTN. DIREITO 

FUNDAMENTAL DO EXECUTADO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO. ART. 5º, LXXVII, DA CF/88. 1. O art. 40 da Lei nº 6.830/80 

deve ser aplicado em harmonia com o disposto no art. 174 do CTN, 

ocorrendo a prescrição, após o transcurso do lustro sem manifestação da 

Fazenda Pública. Precedentes do Col. STJ: AGRG no AG 568.522/MG, 1º 

Turma, Min. Luiz Fux, DJ de 28.06.04; AGRG no RESP 621.422/MG, 1º 

Turma, DJ de 28.06.04. 2. Transcurso de mais de uma década, da data do 

arquivamento dos autos até a prolação da sentença, sem que o Exeqüente 

tenha desenvolvido esforço para a localização do Devedor ou se 

manifestado pela manutenção da suspensão da execução. 

Reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário que se 

impõe. Apelação e Remessa Oficial improvidas. (TRF-5 - AC: 353965 CE 

2005.05.00.002503-3, Relator: Desembargador Federal Geraldo Apoliano, 

Data de Julgamento: 08/02/2006, Terceira Turma, Data de Publicação: 

Fonte: Diário da Justiça - Data: 31/03/2006 - Página: 649 - Nº: 63 - Ano: 

2006)”

 8. Deste modo, após o prazo prescricional de 05 (cinco) anos (art. 174, 

do CTN), contados a partir da decisão que ordenou o arquivamento do 

processo, poderá o Juízo decretar de ofício a extinção do feito com o 

julgamento do mérito, com base no art. 487, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil.

 9. Posto isso, o processo só deve permanecer inerte pelo prazo máximo 

de 05 (cinco) anos, sob pena da ocorrência da prescrição intercorrente.

 10. Desta feita, pelo que conta dos autos, considerando que o mesmo 

encontra-se paralisado por mais de 05 (cinco) anos, em decorrência da 

não movimentação por parte do exequente, EXTINGO o presente feito COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, sob o pálio do art. 40, §4º, da Lei n°. 6.830/80 

c.c. art. 487, II, do Novo Código de Processo Civil.

 11. Deixo de condenar em custas e honorários, eis que incabíveis ao 

caso.

 12. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 32504 Nr: 4427-29.2006.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela parte exequente em 

face do executado devidamente qualificados.

2. Em breve síntese, o presente feito encontrava-se arquivado 

provisoriamente a mais de 05 (cinco) anos, não requerendo, a parte 

exequente, a realização de qualquer ato jurídico que desse 

impulsionamento nos feitos executórios.

3. Vieram os autos conclusos para deliberações.

 É breve o relatório. Fundamento e decido.

 4. De proêmio, não se pode desconsiderar que, com o tempo, correm-se 

as situações jurídicas, inclusive a exigibilidade do crédito tributário 

executado.

5. Neste interim, o STF e o STJ há décadas, entendeu por acolher a teses 

da prescrição intercorrente nos casos de arquivamento superior ao 

período quinquenal, sem que a Fazenda diligenciasse para prosseguir com 

a Execução, o que é o caso em tela.

6. A Lei n°. 11.051/2004, incluiu na Lei de Execuções Fiscais – L. 

6.830/80, a aludida situação, que passou a vigorar no art. 40, § 4° o 

seguinte texto:

Art. 40 (...) §4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido 

o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, 

de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

7. Reforçando a tese, cabe trazer a baila o seguinte julgado do Tribunal 

Regional Federal da 5ª Região: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXEQÜENTE POR 

MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERPRETAÇÃO 

DO ART. 40, DA LEI Nº 6.830/80 C/C ART. 174, DO CTN. DIREITO 

FUNDAMENTAL DO EXECUTADO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO. ART. 5º, LXXVII, DA CF/88. 1. O art. 40 da Lei nº 6.830/80 

deve ser aplicado em harmonia com o disposto no art. 174 do CTN, 

ocorrendo a prescrição, após o transcurso do lustro sem manifestação da 

Fazenda Pública. Precedentes do Col. STJ: AGRG no AG 568.522/MG, 1º 

Turma, Min. Luiz Fux, DJ de 28.06.04; AGRG no RESP 621.422/MG, 1º 

Turma, DJ de 28.06.04. 2. Transcurso de mais de uma década, da data do 

arquivamento dos autos até a prolação da sentença, sem que o Exeqüente 

tenha desenvolvido esforço para a localização do Devedor ou se 

manifestado pela manutenção da suspensão da execução. 

Reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário que se 

impõe. Apelação e Remessa Oficial improvidas. (TRF-5 - AC: 353965 CE 

2005.05.00.002503-3, Relator: Desembargador Federal Geraldo Apoliano, 

Data de Julgamento: 08/02/2006, Terceira Turma, Data de Publicação: 

Fonte: Diário da Justiça - Data: 31/03/2006 - Página: 649 - Nº: 63 - Ano: 

2006)”

 8. Deste modo, após o prazo prescricional de 05 (cinco) anos (art. 174, 

do CTN), contados a partir da decisão que ordenou o arquivamento do 

processo, poderá o Juízo decretar de ofício a extinção do feito com o 

julgamento do mérito, com base no art. 487, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil.

 9. Posto isso, o processo só deve permanecer inerte pelo prazo máximo 

de 05 (cinco) anos, sob pena da ocorrência da prescrição intercorrente.

 10. Desta feita, pelo que conta dos autos, considerando que o mesmo 

encontra-se paralisado por mais de 05 (cinco) anos, em decorrência da 

não movimentação por parte do exequente, EXTINGO o presente feito COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, sob o pálio do art. 40, §4º, da Lei n°. 6.830/80 

c.c. art. 487, II, do Novo Código de Processo Civil.

 11. Deixo de condenar em custas e honorários, eis que incabíveis ao 

caso.

 12. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 32339 Nr: 3893-85.2006.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVANILDO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela parte exequente em 

face do executado devidamente qualificados.

2. Em breve síntese, o presente feito encontrava-se arquivado 

provisoriamente a mais de 05 (cinco) anos, não requerendo, a parte 

exequente, a realização de qualquer ato jurídico que desse 

impulsionamento nos feitos executórios.

3. Vieram os autos conclusos para deliberações.

 É breve o relatório. Fundamento e decido.

 4. De proêmio, não se pode desconsiderar que, com o tempo, correm-se 

as situações jurídicas, inclusive a exigibilidade do crédito tributário 

executado.

5. Neste interim, o STF e o STJ há décadas, entendeu por acolher a teses 

da prescrição intercorrente nos casos de arquivamento superior ao 

período quinquenal, sem que a Fazenda diligenciasse para prosseguir com 

a Execução, o que é o caso em tela.

6. A Lei n°. 11.051/2004, incluiu na Lei de Execuções Fiscais – L. 

6.830/80, a aludida situação, que passou a vigorar no art. 40, § 4° o 

seguinte texto:

Art. 40 (...) §4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido 

o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, 

de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

7. Reforçando a tese, cabe trazer a baila o seguinte julgado do Tribunal 

Regional Federal da 5ª Região: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXEQÜENTE POR 

MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERPRETAÇÃO 

DO ART. 40, DA LEI Nº 6.830/80 C/C ART. 174, DO CTN. DIREITO 
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FUNDAMENTAL DO EXECUTADO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO. ART. 5º, LXXVII, DA CF/88. 1. O art. 40 da Lei nº 6.830/80 

deve ser aplicado em harmonia com o disposto no art. 174 do CTN, 

ocorrendo a prescrição, após o transcurso do lustro sem manifestação da 

Fazenda Pública. Precedentes do Col. STJ: AGRG no AG 568.522/MG, 1º 

Turma, Min. Luiz Fux, DJ de 28.06.04; AGRG no RESP 621.422/MG, 1º 

Turma, DJ de 28.06.04. 2. Transcurso de mais de uma década, da data do 

arquivamento dos autos até a prolação da sentença, sem que o Exeqüente 

tenha desenvolvido esforço para a localização do Devedor ou se 

manifestado pela manutenção da suspensão da execução. 

Reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário que se 

impõe. Apelação e Remessa Oficial improvidas. (TRF-5 - AC: 353965 CE 

2005.05.00.002503-3, Relator: Desembargador Federal Geraldo Apoliano, 

Data de Julgamento: 08/02/2006, Terceira Turma, Data de Publicação: 

Fonte: Diário da Justiça - Data: 31/03/2006 - Página: 649 - Nº: 63 - Ano: 

2006)”

 8. Deste modo, após o prazo prescricional de 05 (cinco) anos (art. 174, 

do CTN), contados a partir da decisão que ordenou o arquivamento do 

processo, poderá o Juízo decretar de ofício a extinção do feito com o 

julgamento do mérito, com base no art. 487, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil.

 9. Posto isso, o processo só deve permanecer inerte pelo prazo máximo 

de 05 (cinco) anos, sob pena da ocorrência da prescrição intercorrente.

 10. Desta feita, pelo que conta dos autos, considerando que o mesmo 

encontra-se paralisado por mais de 05 (cinco) anos, em decorrência da 

não movimentação por parte do exequente, EXTINGO o presente feito COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, sob o pálio do art. 40, §4º, da Lei n°. 6.830/80 

c.c. art. 487, II, do Novo Código de Processo Civil.

 11. Deixo de condenar em custas e honorários, eis que incabíveis ao 

caso.

 12. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 32531 Nr: 4454-12.2006.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Celestino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela parte exequente em 

face do executado devidamente qualificados.

2. Em breve síntese, o presente feito encontrava-se arquivado 

provisoriamente a mais de 05 (cinco) anos, não requerendo, a parte 

exequente, a realização de qualquer ato jurídico que desse 

impulsionamento nos feitos executórios.

3. Vieram os autos conclusos para deliberações.

 É breve o relatório. Fundamento e decido.

 4. De proêmio, não se pode desconsiderar que, com o tempo, correm-se 

as situações jurídicas, inclusive a exigibilidade do crédito tributário 

executado.

5. Neste interim, o STF e o STJ há décadas, entendeu por acolher a teses 

da prescrição intercorrente nos casos de arquivamento superior ao 

período quinquenal, sem que a Fazenda diligenciasse para prosseguir com 

a Execução, o que é o caso em tela.

6. A Lei n°. 11.051/2004, incluiu na Lei de Execuções Fiscais – L. 

6.830/80, a aludida situação, que passou a vigorar no art. 40, § 4° o 

seguinte texto:

Art. 40 (...) §4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido 

o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, 

de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

7. Reforçando a tese, cabe trazer a baila o seguinte julgado do Tribunal 

Regional Federal da 5ª Região: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXEQÜENTE POR 

MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERPRETAÇÃO 

DO ART. 40, DA LEI Nº 6.830/80 C/C ART. 174, DO CTN. DIREITO 

FUNDAMENTAL DO EXECUTADO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO. ART. 5º, LXXVII, DA CF/88. 1. O art. 40 da Lei nº 6.830/80 

deve ser aplicado em harmonia com o disposto no art. 174 do CTN, 

ocorrendo a prescrição, após o transcurso do lustro sem manifestação da 

Fazenda Pública. Precedentes do Col. STJ: AGRG no AG 568.522/MG, 1º 

Turma, Min. Luiz Fux, DJ de 28.06.04; AGRG no RESP 621.422/MG, 1º 

Turma, DJ de 28.06.04. 2. Transcurso de mais de uma década, da data do 

arquivamento dos autos até a prolação da sentença, sem que o Exeqüente 

tenha desenvolvido esforço para a localização do Devedor ou se 

manifestado pela manutenção da suspensão da execução. 

Reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário que se 

impõe. Apelação e Remessa Oficial improvidas. (TRF-5 - AC: 353965 CE 

2005.05.00.002503-3, Relator: Desembargador Federal Geraldo Apoliano, 

Data de Julgamento: 08/02/2006, Terceira Turma, Data de Publicação: 

Fonte: Diário da Justiça - Data: 31/03/2006 - Página: 649 - Nº: 63 - Ano: 

2006)”

 8. Deste modo, após o prazo prescricional de 05 (cinco) anos (art. 174, 

do CTN), contados a partir da decisão que ordenou o arquivamento do 

processo, poderá o Juízo decretar de ofício a extinção do feito com o 

julgamento do mérito, com base no art. 487, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil.

 9. Posto isso, o processo só deve permanecer inerte pelo prazo máximo 

de 05 (cinco) anos, sob pena da ocorrência da prescrição intercorrente.

 10. Desta feita, pelo que conta dos autos, considerando que o mesmo 

encontra-se paralisado por mais de 05 (cinco) anos, em decorrência da 

não movimentação por parte do exequente, EXTINGO o presente feito COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, sob o pálio do art. 40, §4º, da Lei n°. 6.830/80 

c.c. art. 487, II, do Novo Código de Processo Civil.

 11. Deixo de condenar em custas e honorários, eis que incabíveis ao 

caso.

 12. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 32437 Nr: 4078-26.2006.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA DOS SANTOS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela parte exequente em 

face do executado devidamente qualificados.

2. Em breve síntese, o presente feito encontrava-se arquivado 

provisoriamente a mais de 05 (cinco) anos, não requerendo, a parte 

exequente, a realização de qualquer ato jurídico que desse 

impulsionamento nos feitos executórios.

3. Vieram os autos conclusos para deliberações.

 É breve o relatório. Fundamento e decido.

 4. De proêmio, não se pode desconsiderar que, com o tempo, correm-se 

as situações jurídicas, inclusive a exigibilidade do crédito tributário 

executado.

5. Neste interim, o STF e o STJ há décadas, entendeu por acolher a teses 

da prescrição intercorrente nos casos de arquivamento superior ao 

período quinquenal, sem que a Fazenda diligenciasse para prosseguir com 

a Execução, o que é o caso em tela.

6. A Lei n°. 11.051/2004, incluiu na Lei de Execuções Fiscais – L. 

6.830/80, a aludida situação, que passou a vigorar no art. 40, § 4° o 

seguinte texto:

Art. 40 (...) §4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido 

o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, 

de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

7. Reforçando a tese, cabe trazer a baila o seguinte julgado do Tribunal 

Regional Federal da 5ª Região: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXEQÜENTE POR 

MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERPRETAÇÃO 

DO ART. 40, DA LEI Nº 6.830/80 C/C ART. 174, DO CTN. DIREITO 

FUNDAMENTAL DO EXECUTADO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO. ART. 5º, LXXVII, DA CF/88. 1. O art. 40 da Lei nº 6.830/80 

deve ser aplicado em harmonia com o disposto no art. 174 do CTN, 

ocorrendo a prescrição, após o transcurso do lustro sem manifestação da 

Fazenda Pública. Precedentes do Col. STJ: AGRG no AG 568.522/MG, 1º 

Turma, Min. Luiz Fux, DJ de 28.06.04; AGRG no RESP 621.422/MG, 1º 
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Turma, DJ de 28.06.04. 2. Transcurso de mais de uma década, da data do 

arquivamento dos autos até a prolação da sentença, sem que o Exeqüente 

tenha desenvolvido esforço para a localização do Devedor ou se 

manifestado pela manutenção da suspensão da execução. 

Reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário que se 

impõe. Apelação e Remessa Oficial improvidas. (TRF-5 - AC: 353965 CE 

2005.05.00.002503-3, Relator: Desembargador Federal Geraldo Apoliano, 

Data de Julgamento: 08/02/2006, Terceira Turma, Data de Publicação: 

Fonte: Diário da Justiça - Data: 31/03/2006 - Página: 649 - Nº: 63 - Ano: 

2006)”

 8. Deste modo, após o prazo prescricional de 05 (cinco) anos (art. 174, 

do CTN), contados a partir da decisão que ordenou o arquivamento do 

processo, poderá o Juízo decretar de ofício a extinção do feito com o 

julgamento do mérito, com base no art. 487, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil.

 9. Posto isso, o processo só deve permanecer inerte pelo prazo máximo 

de 05 (cinco) anos, sob pena da ocorrência da prescrição intercorrente.

 10. Desta feita, pelo que conta dos autos, considerando que o mesmo 

encontra-se paralisado por mais de 05 (cinco) anos, em decorrência da 

não movimentação por parte do exequente, EXTINGO o presente feito COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, sob o pálio do art. 40, §4º, da Lei n°. 6.830/80 

c.c. art. 487, II, do Novo Código de Processo Civil.

 11. Deixo de condenar em custas e honorários, eis que incabíveis ao 

caso.

 12. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 32164 Nr: 4199-54.2006.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HORACIO GILVAN LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela parte exequente em 

face do executado devidamente qualificados.

2. Em breve síntese, o presente feito encontrava-se arquivado 

provisoriamente a mais de 05 (cinco) anos, não requerendo, a parte 

exequente, a realização de qualquer ato jurídico que desse 

impulsionamento nos feitos executórios.

3. Vieram os autos conclusos para deliberações.

 É breve o relatório. Fundamento e decido.

 4. De proêmio, não se pode desconsiderar que, com o tempo, correm-se 

as situações jurídicas, inclusive a exigibilidade do crédito tributário 

executado.

5. Neste interim, o STF e o STJ há décadas, entendeu por acolher a teses 

da prescrição intercorrente nos casos de arquivamento superior ao 

período quinquenal, sem que a Fazenda diligenciasse para prosseguir com 

a Execução, o que é o caso em tela.

6. A Lei n°. 11.051/2004, incluiu na Lei de Execuções Fiscais – L. 

6.830/80, a aludida situação, que passou a vigorar no art. 40, § 4° o 

seguinte texto:

Art. 40 (...) §4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido 

o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, 

de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

7. Reforçando a tese, cabe trazer a baila o seguinte julgado do Tribunal 

Regional Federal da 5ª Região: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXEQÜENTE POR 

MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERPRETAÇÃO 

DO ART. 40, DA LEI Nº 6.830/80 C/C ART. 174, DO CTN. DIREITO 

FUNDAMENTAL DO EXECUTADO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO. ART. 5º, LXXVII, DA CF/88. 1. O art. 40 da Lei nº 6.830/80 

deve ser aplicado em harmonia com o disposto no art. 174 do CTN, 

ocorrendo a prescrição, após o transcurso do lustro sem manifestação da 

Fazenda Pública. Precedentes do Col. STJ: AGRG no AG 568.522/MG, 1º 

Turma, Min. Luiz Fux, DJ de 28.06.04; AGRG no RESP 621.422/MG, 1º 

Turma, DJ de 28.06.04. 2. Transcurso de mais de uma década, da data do 

arquivamento dos autos até a prolação da sentença, sem que o Exeqüente 

tenha desenvolvido esforço para a localização do Devedor ou se 

manifestado pela manutenção da suspensão da execução. 

Reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário que se 

impõe. Apelação e Remessa Oficial improvidas. (TRF-5 - AC: 353965 CE 

2005.05.00.002503-3, Relator: Desembargador Federal Geraldo Apoliano, 

Data de Julgamento: 08/02/2006, Terceira Turma, Data de Publicação: 

Fonte: Diário da Justiça - Data: 31/03/2006 - Página: 649 - Nº: 63 - Ano: 

2006)”

 8. Deste modo, após o prazo prescricional de 05 (cinco) anos (art. 174, 

do CTN), contados a partir da decisão que ordenou o arquivamento do 

processo, poderá o Juízo decretar de ofício a extinção do feito com o 

julgamento do mérito, com base no art. 487, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil.

 9. Posto isso, o processo só deve permanecer inerte pelo prazo máximo 

de 05 (cinco) anos, sob pena da ocorrência da prescrição intercorrente.

 10. Desta feita, pelo que conta dos autos, considerando que o mesmo 

encontra-se paralisado por mais de 05 (cinco) anos, em decorrência da 

não movimentação por parte do exequente, EXTINGO o presente feito COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, sob o pálio do art. 40, §4º, da Lei n°. 6.830/80 

c.c. art. 487, II, do Novo Código de Processo Civil.

 11. Deixo de condenar em custas e honorários, eis que incabíveis ao 

caso.

 12. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 32279 Nr: 4041-96.2006.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON SEVERO DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela parte exequente em 

face do executado devidamente qualificados.

2. Em breve síntese, o presente feito encontrava-se arquivado 

provisoriamente a mais de 05 (cinco) anos, não requerendo, a parte 

exequente, a realização de qualquer ato jurídico que desse 

impulsionamento nos feitos executórios.

3. Vieram os autos conclusos para deliberações.

 É breve o relatório. Fundamento e decido.

 4. De proêmio, não se pode desconsiderar que, com o tempo, correm-se 

as situações jurídicas, inclusive a exigibilidade do crédito tributário 

executado.

5. Neste interim, o STF e o STJ há décadas, entendeu por acolher a teses 

da prescrição intercorrente nos casos de arquivamento superior ao 

período quinquenal, sem que a Fazenda diligenciasse para prosseguir com 

a Execução, o que é o caso em tela.

6. A Lei n°. 11.051/2004, incluiu na Lei de Execuções Fiscais – L. 

6.830/80, a aludida situação, que passou a vigorar no art. 40, § 4° o 

seguinte texto:

Art. 40 (...) §4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido 

o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, 

de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

7. Reforçando a tese, cabe trazer a baila o seguinte julgado do Tribunal 

Regional Federal da 5ª Região: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXEQÜENTE POR 

MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERPRETAÇÃO 

DO ART. 40, DA LEI Nº 6.830/80 C/C ART. 174, DO CTN. DIREITO 

FUNDAMENTAL DO EXECUTADO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO. ART. 5º, LXXVII, DA CF/88. 1. O art. 40 da Lei nº 6.830/80 

deve ser aplicado em harmonia com o disposto no art. 174 do CTN, 

ocorrendo a prescrição, após o transcurso do lustro sem manifestação da 

Fazenda Pública. Precedentes do Col. STJ: AGRG no AG 568.522/MG, 1º 

Turma, Min. Luiz Fux, DJ de 28.06.04; AGRG no RESP 621.422/MG, 1º 

Turma, DJ de 28.06.04. 2. Transcurso de mais de uma década, da data do 

arquivamento dos autos até a prolação da sentença, sem que o Exeqüente 

tenha desenvolvido esforço para a localização do Devedor ou se 

manifestado pela manutenção da suspensão da execução. 

Reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário que se 

impõe. Apelação e Remessa Oficial improvidas. (TRF-5 - AC: 353965 CE 
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2005.05.00.002503-3, Relator: Desembargador Federal Geraldo Apoliano, 

Data de Julgamento: 08/02/2006, Terceira Turma, Data de Publicação: 

Fonte: Diário da Justiça - Data: 31/03/2006 - Página: 649 - Nº: 63 - Ano: 

2006)”

 8. Deste modo, após o prazo prescricional de 05 (cinco) anos (art. 174, 

do CTN), contados a partir da decisão que ordenou o arquivamento do 

processo, poderá o Juízo decretar de ofício a extinção do feito com o 

julgamento do mérito, com base no art. 487, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil.

 9. Posto isso, o processo só deve permanecer inerte pelo prazo máximo 

de 05 (cinco) anos, sob pena da ocorrência da prescrição intercorrente.

 10. Desta feita, pelo que conta dos autos, considerando que o mesmo 

encontra-se paralisado por mais de 05 (cinco) anos, em decorrência da 

não movimentação por parte do exequente, EXTINGO o presente feito COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, sob o pálio do art. 40, §4º, da Lei n°. 6.830/80 

c.c. art. 487, II, do Novo Código de Processo Civil.

 11. Deixo de condenar em custas e honorários, eis que incabíveis ao 

caso.

 12. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 32637 Nr: 4139-81.2006.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela parte exequente em 

face do executado devidamente qualificados.

2. Em breve síntese, o presente feito encontrava-se arquivado 

provisoriamente a mais de 05 (cinco) anos, não requerendo, a parte 

exequente, a realização de qualquer ato jurídico que desse 

impulsionamento nos feitos executórios.

3. Vieram os autos conclusos para deliberações.

 É breve o relatório. Fundamento e decido.

 4. De proêmio, não se pode desconsiderar que, com o tempo, correm-se 

as situações jurídicas, inclusive a exigibilidade do crédito tributário 

executado.

5. Neste interim, o STF e o STJ há décadas, entendeu por acolher a teses 

da prescrição intercorrente nos casos de arquivamento superior ao 

período quinquenal, sem que a Fazenda diligenciasse para prosseguir com 

a Execução, o que é o caso em tela.

6. A Lei n°. 11.051/2004, incluiu na Lei de Execuções Fiscais – L. 

6.830/80, a aludida situação, que passou a vigorar no art. 40, § 4° o 

seguinte texto:

Art. 40 (...) §4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido 

o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, 

de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

7. Reforçando a tese, cabe trazer a baila o seguinte julgado do Tribunal 

Regional Federal da 5ª Região: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXEQÜENTE POR 

MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERPRETAÇÃO 

DO ART. 40, DA LEI Nº 6.830/80 C/C ART. 174, DO CTN. DIREITO 

FUNDAMENTAL DO EXECUTADO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO. ART. 5º, LXXVII, DA CF/88. 1. O art. 40 da Lei nº 6.830/80 

deve ser aplicado em harmonia com o disposto no art. 174 do CTN, 

ocorrendo a prescrição, após o transcurso do lustro sem manifestação da 

Fazenda Pública. Precedentes do Col. STJ: AGRG no AG 568.522/MG, 1º 

Turma, Min. Luiz Fux, DJ de 28.06.04; AGRG no RESP 621.422/MG, 1º 

Turma, DJ de 28.06.04. 2. Transcurso de mais de uma década, da data do 

arquivamento dos autos até a prolação da sentença, sem que o Exeqüente 

tenha desenvolvido esforço para a localização do Devedor ou se 

manifestado pela manutenção da suspensão da execução. 

Reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário que se 

impõe. Apelação e Remessa Oficial improvidas. (TRF-5 - AC: 353965 CE 

2005.05.00.002503-3, Relator: Desembargador Federal Geraldo Apoliano, 

Data de Julgamento: 08/02/2006, Terceira Turma, Data de Publicação: 

Fonte: Diário da Justiça - Data: 31/03/2006 - Página: 649 - Nº: 63 - Ano: 

2006)”

 8. Deste modo, após o prazo prescricional de 05 (cinco) anos (art. 174, 

do CTN), contados a partir da decisão que ordenou o arquivamento do 

processo, poderá o Juízo decretar de ofício a extinção do feito com o 

julgamento do mérito, com base no art. 487, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil.

 9. Posto isso, o processo só deve permanecer inerte pelo prazo máximo 

de 05 (cinco) anos, sob pena da ocorrência da prescrição intercorrente.

 10. Desta feita, pelo que conta dos autos, considerando que o mesmo 

encontra-se paralisado por mais de 05 (cinco) anos, em decorrência da 

não movimentação por parte do exequente, EXTINGO o presente feito COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, sob o pálio do art. 40, §4º, da Lei n°. 6.830/80 

c.c. art. 487, II, do Novo Código de Processo Civil.

 11. Deixo de condenar em custas e honorários, eis que incabíveis ao 

caso.

 12. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 85352 Nr: 1282-18.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA DO ROSARIO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESTRELA, 

KRAUSBURG DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA, MARLENE MARQUES 

ROSA, FABÍOLA FERREIRA CARAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANIRA JOANA SANTOS 

COSTA - OAB:15438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:OAB/MT-5363, LEDIJANE ZANDONADI - OAB:OAB/MT 5.361

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar, via DJE, a parte Autora 

para, no prazo de 5 dias, manifestar-se sobre o teor da certidão negativa 

e derradeira.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 32682 Nr: 4130-22.2006.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria do Socorro Sobreira Coimbra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela parte exequente em 

face do executado devidamente qualificados.

2. Em breve síntese, o presente feito encontrava-se arquivado 

provisoriamente a mais de 05 (cinco) anos, não requerendo, a parte 

exequente, a realização de qualquer ato jurídico que desse 

impulsionamento nos feitos executórios.

3. Vieram os autos conclusos para deliberações.

 É breve o relatório. Fundamento e decido.

 4. De proêmio, não se pode desconsiderar que, com o tempo, correm-se 

as situações jurídicas, inclusive a exigibilidade do crédito tributário 

executado.

5. Neste interim, o STF e o STJ há décadas, entendeu por acolher a teses 

da prescrição intercorrente nos casos de arquivamento superior ao 

período quinquenal, sem que a Fazenda diligenciasse para prosseguir com 

a Execução, o que é o caso em tela.

6. A Lei n°. 11.051/2004, incluiu na Lei de Execuções Fiscais – L. 

6.830/80, a aludida situação, que passou a vigorar no art. 40, § 4° o 

seguinte texto:

Art. 40 (...) §4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido 

o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, 

de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

7. Reforçando a tese, cabe trazer a baila o seguinte julgado do Tribunal 

Regional Federal da 5ª Região: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXEQÜENTE POR 

MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERPRETAÇÃO 
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DO ART. 40, DA LEI Nº 6.830/80 C/C ART. 174, DO CTN. DIREITO 

FUNDAMENTAL DO EXECUTADO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO. ART. 5º, LXXVII, DA CF/88. 1. O art. 40 da Lei nº 6.830/80 

deve ser aplicado em harmonia com o disposto no art. 174 do CTN, 

ocorrendo a prescrição, após o transcurso do lustro sem manifestação da 

Fazenda Pública. Precedentes do Col. STJ: AGRG no AG 568.522/MG, 1º 

Turma, Min. Luiz Fux, DJ de 28.06.04; AGRG no RESP 621.422/MG, 1º 

Turma, DJ de 28.06.04. 2. Transcurso de mais de uma década, da data do 

arquivamento dos autos até a prolação da sentença, sem que o Exeqüente 

tenha desenvolvido esforço para a localização do Devedor ou se 

manifestado pela manutenção da suspensão da execução. 

Reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário que se 

impõe. Apelação e Remessa Oficial improvidas. (TRF-5 - AC: 353965 CE 

2005.05.00.002503-3, Relator: Desembargador Federal Geraldo Apoliano, 

Data de Julgamento: 08/02/2006, Terceira Turma, Data de Publicação: 

Fonte: Diário da Justiça - Data: 31/03/2006 - Página: 649 - Nº: 63 - Ano: 

2006)”

 8. Deste modo, após o prazo prescricional de 05 (cinco) anos (art. 174, 

do CTN), contados a partir da decisão que ordenou o arquivamento do 

processo, poderá o Juízo decretar de ofício a extinção do feito com o 

julgamento do mérito, com base no art. 487, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil.

 9. Posto isso, o processo só deve permanecer inerte pelo prazo máximo 

de 05 (cinco) anos, sob pena da ocorrência da prescrição intercorrente.

 10. Desta feita, pelo que conta dos autos, considerando que o mesmo 

encontra-se paralisado por mais de 05 (cinco) anos, em decorrência da 

não movimentação por parte do exequente, EXTINGO o presente feito COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, sob o pálio do art. 40, §4º, da Lei n°. 6.830/80 

c.c. art. 487, II, do Novo Código de Processo Civil.

 11. Deixo de condenar em custas e honorários, eis que incabíveis ao 

caso.

 12. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 32632 Nr: 4700-08.2006.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DAS CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela parte exequente em 

face do executado devidamente qualificados.

2. Em breve síntese, o presente feito encontrava-se arquivado 

provisoriamente a mais de 05 (cinco) anos, não requerendo, a parte 

exequente, a realização de qualquer ato jurídico que desse 

impulsionamento nos feitos executórios.

3. Vieram os autos conclusos para deliberações.

 É breve o relatório. Fundamento e decido.

 4. De proêmio, não se pode desconsiderar que, com o tempo, correm-se 

as situações jurídicas, inclusive a exigibilidade do crédito tributário 

executado.

5. Neste interim, o STF e o STJ há décadas, entendeu por acolher a teses 

da prescrição intercorrente nos casos de arquivamento superior ao 

período quinquenal, sem que a Fazenda diligenciasse para prosseguir com 

a Execução, o que é o caso em tela.

6. A Lei n°. 11.051/2004, incluiu na Lei de Execuções Fiscais – L. 

6.830/80, a aludida situação, que passou a vigorar no art. 40, § 4° o 

seguinte texto:

Art. 40 (...) §4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido 

o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, 

de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

7. Reforçando a tese, cabe trazer a baila o seguinte julgado do Tribunal 

Regional Federal da 5ª Região: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXEQÜENTE POR 

MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERPRETAÇÃO 

DO ART. 40, DA LEI Nº 6.830/80 C/C ART. 174, DO CTN. DIREITO 

FUNDAMENTAL DO EXECUTADO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO. ART. 5º, LXXVII, DA CF/88. 1. O art. 40 da Lei nº 6.830/80 

deve ser aplicado em harmonia com o disposto no art. 174 do CTN, 

ocorrendo a prescrição, após o transcurso do lustro sem manifestação da 

Fazenda Pública. Precedentes do Col. STJ: AGRG no AG 568.522/MG, 1º 

Turma, Min. Luiz Fux, DJ de 28.06.04; AGRG no RESP 621.422/MG, 1º 

Turma, DJ de 28.06.04. 2. Transcurso de mais de uma década, da data do 

arquivamento dos autos até a prolação da sentença, sem que o Exeqüente 

tenha desenvolvido esforço para a localização do Devedor ou se 

manifestado pela manutenção da suspensão da execução. 

Reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário que se 

impõe. Apelação e Remessa Oficial improvidas. (TRF-5 - AC: 353965 CE 

2005.05.00.002503-3, Relator: Desembargador Federal Geraldo Apoliano, 

Data de Julgamento: 08/02/2006, Terceira Turma, Data de Publicação: 

Fonte: Diário da Justiça - Data: 31/03/2006 - Página: 649 - Nº: 63 - Ano: 

2006)”

 8. Deste modo, após o prazo prescricional de 05 (cinco) anos (art. 174, 

do CTN), contados a partir da decisão que ordenou o arquivamento do 

processo, poderá o Juízo decretar de ofício a extinção do feito com o 

julgamento do mérito, com base no art. 487, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil.

 9. Posto isso, o processo só deve permanecer inerte pelo prazo máximo 

de 05 (cinco) anos, sob pena da ocorrência da prescrição intercorrente.

 10. Desta feita, pelo que conta dos autos, considerando que o mesmo 

encontra-se paralisado por mais de 05 (cinco) anos, em decorrência da 

não movimentação por parte do exequente, EXTINGO o presente feito COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, sob o pálio do art. 40, §4º, da Lei n°. 6.830/80 

c.c. art. 487, II, do Novo Código de Processo Civil.

 11. Deixo de condenar em custas e honorários, eis que incabíveis ao 

caso.

 12. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 35337 Nr: 1754-92.2008.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA CARVALHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 7.230, FABIANO GODA - OAB:7188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO BEGER UCHÔA - OAB:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 130179 Nr: 6626-38.2017.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANY VARGA BERBEL, EVBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEVERSON DOS SANTOS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo apresente 

impugnação à contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 98489 Nr: 744-66.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA SEIDHT LUZIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 99770 Nr: 1497-23.2015.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BSCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NMRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:20.720-B, Marco Andre Honda Flores - OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Em face do espelho com informação nada consta declaração entregue, 

intime o exequente para requerer o que entender de direito no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 87428 Nr: 3215-26.2013.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTOS GUIMARÃES E ALMEIDA LTDA. EPP, 

DAMIAO DIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Em face do espelho retro, intime o exequente para requerer o que 

entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 84676 Nr: 835-30.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C T C - CENTRO DE TECNOLOGIA CANAVIEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINAS ITAMARATI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:MT 9.123, AMANDA RAMOS GIANONI FILIPPIN - OAB:OAB/SP 

143.172, José Antônio Moreira - OAB:OAB/SP 62.724, LUIS 

FERNANDO DECANINI - OAB:9993, ROGÉRIO BERGONSO MOREIRA DA 

SILVA - OAB:OAB/SP 182.961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPPE ZERAIK - 

OAB:RJ/30.397, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - OAB:8506-A/MT, 

NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO - OAB:MT 8.505-A, PAULO 

VINICIO PORTO DE AQUINO - OAB:14.250-A

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da certidão retro, intime o apelado na pessoa de seu advogado 

para apresentar as contrarrazões ao recurso no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 47742 Nr: 3905-60.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSMISSORA MATOGROSSENSE DE ENERGIA 

S/A-TME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER VARGAS NUNES, MARIALVA ALMEIDA 

NUNES, EDSON NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA - OAB:6910/MT, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 

OAB:3844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX ANDRE FURIA VIANNA - 

OAB:7433

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face do expediente p. 517vº, onde informa que a Carta Precatória foi 

devolvida sem cumprimento por falta de pagamento. Sendo assim, intime 

pessoalmente o autor na pessoa de seu advogado para dar 

prosseguimento ao feito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção 

da ação nos termos do art. 485 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 89060 Nr: 4803-68.2013.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MACDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:, JAQUELINE UMENO - OAB:23377/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face da petição retro, desarquive-se os autos, bem como intime o 

causídico para requerer o que de direito for, no prazo de 10 (dez) dias, 

decorrido o prazo e nada requerido retorne-se os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 87516 Nr: 3298-42.2013.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDELCIO RIBEIRO DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO MARI - 

OAB:15.803-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Em face do espelho retro, intime o exequente para requerer o que 

entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 90094 Nr: 5381-31.2013.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS MALDONADO FOLHA - ME, LUIZ 

CARLOS MALDONATO FOLHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO MARI - 

OAB:15.803-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Em face do espelho retro, intime o exequente para requerer o que 

entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 109309 Nr: 1310-78.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO MANOEL DOS SANTOS 

85641880159, CRISTIANO MANOEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Em face do espelho retro, intime o exequente para requerer o que 

entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 117263 Nr: 6152-04.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BSCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDSM, LCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MS / 6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Em face do espelho retro, intime o exequente para requerer o que 

entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 88362 Nr: 4118-61.2013.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCPEIDSDM-SSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KCCB, EMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Em face do espelho retro, intime o exequente para requerer o que 

entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 139123 Nr: 3974-14.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maíra Moura Soares - 

OAB:OAB/MT 13.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo apresente 

impugnação à contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 140111 Nr: 4634-08.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO BISPO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo apresente 

impugnação à contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 140113 Nr: 4636-75.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS NEVES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo apresente 

impugnação à contestação ofertada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 138304 Nr: 3542-92.2018.811.0008

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PCFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILKER CHRISTI CORREA - 

OAB:12228

 Vistos em correição.

 Recebo os embargos para discussão, sem efeito suspensivo, na forma 

da nova redação do artigo 919, caput do NCPC.

 Certifique-se nos autos principais a interposição dos Embargos.

 Nos termos do artigo 920, I, do Novo Código de Processo Civil, intime-se o 

Embargado para responder à presente ação em 15 (quinze) dias.

 Às providências. Cumpra-se.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 84630 Nr: 789-41.2013.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES INOCENCIO DA SILVA, VALDINEI 

PADILHA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO DA SILVA 

FERREIRA - OAB:24323/O

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Considerando a remoção da Defensora Pública criminal titular, através da 

portaria n° 0710/2018/DPG, e considerando que a substituta legal, Dra. 

Letícia Parobé Gibbon, apenas atuará em processos criminais em que 

julgar urgentes, visando conferir efetividade tutela jurisdicional, bem como 

duração razoável do processo (CRFB/88, 5º, XXXV e LXXVIII), o Juízo 

nomeia o advogado Dr. Gustavo da Silva Ferreira – OAB/MT 24.323, para 

patrocinar os interesses dos acusados Moisés Inocêncio da Silva e 

Valdinei Padilha da Silva na Sessão de Julgamento no Tribunal do Júri do 

dia 18 de outubro de 2018, arbitrando, desde logo, honorários 

advocatícios no valor de R$ 17.930,00 (dezessete mil novecentos e trinta 

reais), tudo conforme tabela de honorários da OAB , considerando as 

peculiaridades do caso, bem assim o comprometimento com a causa da 

Justiça revelado pelo Advogado que aceitou realizar a sessão.

Os honorários arbitrados deverão ser custeados pelo Estado de Mato 

Grosso, facultando-se o desconto do duodécimo da Defensoria Pública 

Estadual.

Por fim, expeça-se o necessário para intimação das testemunhas 

indicadas pelas partes na fazer do art. 422 do CPP, de forma mais célere 

possível.

Intime-se o Advogado nomeado, via DJE.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 141893 Nr: 6067-47.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELIGTON REZENDE TELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO DA SILVA 

FERREIRA - OAB:24323/O
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 Indefere-se o pedido de antecipação da audiência de instrução e 

julgamento (fls. 149) e mantém a designação do ato, nos termos da 

decisão de fls. 146/147 eis que a Defesa não trouxe aos autos qualquer 

documento apto a modificar o contexto processual.

Ademais, não há que se falar em excesso de prazo porque a prisão é 

datada de 10/agosto/2018 (fl. 07).

Desta forma, expeça-se o necessário para realização da audiência de 

instrução e julgamento designada para o dia 05/novembro/2018 (fls. 

146/147).

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 143222 Nr: 6848-69.2018.811.0008

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL MARQUES DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO SILVA ARAÚJO - 

OAB:13840/MT

 agente e que contraria preceitos morais e éticos que devem sempre e 

sempre nortear um Estado Democrático de Direito.Frise-se: o indeferimento 

do pleito não está pautado na simples gravidade do delito em tela, mas 

porque se fazem presentes os requisitos da custodia preventiva. De outro 

norte, a primariedade, os bons antecedentes e residência fixa, constituem 

requisitos individuais que não bastam para afastar a custódia provisória à 

vista da potencialidade e periculosidade do fato criminoso e da 

necessidade de assegurar-lhe a aplicação penal .No mais, conforme 

reiterada jurisprudência, apenas bons predicados não justificam a 

concessão da liberdade quando presentes fundamentos para preventiva, 

como é o caso vertente.Destarte, ante a ocorrência de elementos 

comprobatórios da materialidade, plausíveis indícios de autoria e 

fundamento da prisão cautelar, bem assim o disposto na norma dos arts. 

312 e 316, ambos do CPP, o indeferimento da pretensão de veiculada é 

medida que se impõe.Com a conclusão do inquérito policial, arquivem-se 

estes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 143044 Nr: 6717-94.2018.811.0008

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE WILLIANS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURIVAL CRUZ DIAS - 

OAB:19538/0

 cautelar pela proteção da ordem pública, dada a periciosidade da conduta 

ao meio social .Demais a mais, não bastasse a significativa quantidade de 

droga, trata-se de agente que era alvo de investigação.Ao Poder 

Judiciário, na condição de guardião dos direitos fundamentais, cabe a 

tarefa de também resguardar a paz social e, em sendo necessário, 

inclusive, usar da excepcional medida de segregamento cautelar.Nessa 

toada, a jurisprudência tem se inclinado pelo entendimento da noção de 

ordem pública como risco ponderável de repetição da ação delituosa 

objeto do processo, acompanhado do exame acerca da gravidade do fato 

e da sua repercussão. Também, a Lei 12.403/11 parece ter aceitado essa 

realidade, prevendo algumas hipóteses de decretação de medidas 

cautelares para evitar a prática de infrações penais (CPP, 282, I e 319) 

.Por derradeiro, também inaplicável ao caso a regra da homogeneidade da 

prisão cautelar porque, além de presente fundamento da preventiva , no 

caso vertente não está excluída, por inteiro, a possibilidade de fixação do 

regime fechado.Destarte, ante a ocorrência de elementos comprobatórios 

da materialidade, plausíveis indícios de autoria e fundamento da prisão 

cautelar consistente na garantia da ordem pública e da instrução criminal, 

bem assim o disposto na norma dos arts. 312 e 316, ambos do CPP, o 

indeferimento da pretensão de veiculada é medida que se impõe.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 119809 Nr: 680-85.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURIPEDES GREGORIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI GONÇALVES - 

OAB:2933

 Autos: 680-85.2017.811.0008 - Código: 119809

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I – Recebe-se a apelação interposta pela Defesa porquanto presentes os 

requisitos extrínsecos (tempestividade, adequação, inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo, regularidade na representação e sucumbência) e 

intrínsecos (legitimidade, capacidade e interesse recursal), sendo que, 

eventual pagamento de custas é relegado para a fase do art. 804 do CPP.

II - Nos termos do art. 600 do CPP, intime-se à Defesa para no prazo de 08 

(oito) dias apresentar razões e, no mesmo prazo, vista Ministério Público 

para contra-arrazoar.

III – Nos termos do art. 600, §1° do CPP, intime-se o Assistente de 

Acusação para contra-arrazoar no prazo de 03 (três) dias.

IV – Em seguida, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso a fim de que sejam os autos distribuídos a 

Câmara competente e analisado o recurso interposto.

Barra do Bugres/MT, 26 de setembro de 2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 140142 Nr: 4656-66.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FIRMINO TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO ´PUBLICO 

ESTADUAL DE B. DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ROSA NETO - 

OAB:OAB/MT 9823

 .Designa-se audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de 

novembro de 2018, às 13 horas, não havendo que se falar em excesso de 

prazo porque a prisão é datada de 10 de julho de 2018.Intimem-se as 

partes, as testemunhas/informantes por ambas arroladas e requisite-se a 

apresentação do réu .Providencie a CITAÇÃO do acusado na forma do art. 

56 da Lei 11.343/06.Não localizada alguma das pessoas a serem 

inquiridas, intime-se a parte interessada na inquirição para que, em 05 

(cinco) dias, indique o respectivo paradeiro ou a substitua, desde já 

assentado que o silencio será interpretado como desistência tácita, 

prosseguindo o feito em seus demais termos.Ciência ao MPE e intime-se a 

Defesa.SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 84630 Nr: 789-41.2013.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES INOCENCIO DA SILVA, VALDINEI 

PADILHA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO DA SILVA 

FERREIRA - OAB:24323/O

 Posto isso, designa-se o dia 18 de outubro de 2018, às 13 horas para a 

realização de sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri dos acusados 

MOISÉS INOCÊNCIO DA SILVA e VALDINEI PADILHA DA SILVA, anotando 

a absoluta ausência de espaço em pauta em data anterior dado eis que 

foram preenchidos todos os dias úteis para audiências, bem como a 

designação de júris de réus presos.Intimem-se os pronunciados 

pessoalmente e por edital, nos termos do art. 420, parágrafo único, do CPP 

.Providencie a requisição da apresentação dos acusados eis que presos 

na Unidade Prisional desta Comarca (Valdinei Padilha) e de Diamantino/MT 

(Moisés Inocêncio).Intimem-se as testemunhas arroladas. Ciência às 

partes.Providencie sete cópias da pronúncia e deste relatório.É o sucinto 

relatório (CPP, 423, I).Barra do Bugres-MT, 04 de julho de 2.018. João Filho 

de Almeida PortelaJuiz de Direito e Presidente do Tribunal do Júri

 Intimação da Parte Requerida

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034828/9/2018 Página 380 de 849



 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 84630 Nr: 789-41.2013.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES INOCENCIO DA SILVA, VALDINEI 

PADILHA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO DA SILVA 

FERREIRA - OAB:24323/O

 Autos: 789-41.2013.811.0008 – Código: 84630.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

 I –

 Contra a sentença de fls. 275/279, a Defesa interpôs recurso em sentido 

estrito e respectivas razões à fl. 284 e fls. 294/297, pleiteando reformar a 

decisão de pronúncia para impronunciar os recorrentes.

 Instado a manifestar-se, o MPE ofereceu contrarrazões (fls. 299/312).

Os autos vieram conclusos para fase do art. 589 do CPP.

II –

Em análise a questão decidida, conclui-se que não deve ser modificada, 

pois seus fundamentos resistem às razões do recurso, de forma que 

mantem-se a sentença de fls. 275/279, em seus próprios termos.

 Forme-se o instrumento encaminhando-o ao Egrégio Tribunal de Justiça, 

após o cumprimento de todas as formalidades legais e com as nossas 

melhores homenagens.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Barra do Bugres/MT, 15/setembro/2017.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 129072 Nr: 6007-11.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTIAN DE ALMEIDA XAVIER, Nilson 

Santana de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO ALEXANDRE DA 

SILVA - OAB:18.974-O, ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO - 

OAB:21536/O

 Autos: 6007-11.2017.811.0008 - Código: 129072.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I – Não havendo os réus CHRISTIAN DE ALMEIDA XAVIER e NILSON 

SANTANA DE OLIVEIRA alegado preliminar, e inocorrente qualquer das 

hipóteses do art. 397 do Código de Processo Penal, designa-se audiência 

de instrução e julgamento para o dia 16 de outubro de 2018 às 17 horas, 

data única disponível.

II – Intimem-se as partes, as testemunhas/informantes por ambas 

arroladas , bem como os acusados .

III – Em se tratando de informante/testemunha residente fora dos limites da 

Comarca, expeça-se carta precatória para inquirição, conforme a 

designação do Juízo Deprecado, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) 

dias. Expedida à missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, 

acompanhe junto a este último à realização do ato (Súmula 273 do STJ).

IV – Advirta-se, desde logo, que o Juízo observará o disposto no art. 222, 

§§ 1º e 2º, do CPP, podendo a parte, comprometida com a duração 

razoável do processo (CRFB/88, art. 5º, LXXIV), apresentar as 

testemunhas por ocasião da audiência neste Juízo.

V – Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, intime-se a 

parte interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o 

respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o silêncio 

será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus 

demais termos.

 Intimem-se todos.

SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO/OFÍCIO.

Barra do Bugres/MT, 16 de janeiro 2018.

 João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000551-29.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

TASSIO RUIZ LIMA CAMARGO (REQUERENTE)

LEDIJANE ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMEIDA COMERCIO DE PNEUS E PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI 

(REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da , parte autora 

,para informar o endereço da requerida no prazo de 15(quinze) dias ID 

15559489 -documento” Vistos etc. Defiro o pedido da parte autora e 

concedo o prazo de 15 (quinze) dias, para que informe o atual endereço 

da requerida. Considerando a tutela já deferida nos autos (Id.14719136), 

defiro a expedição de ofício para exclusão do protesto, conforme 

requerido pela autora (Id.15365782). Expeça-se o necessário. Às 

providencias. “ O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema 

PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária substituta. Mat; 

3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001034-93.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GALERA (REQUERENTE)

FABIANE GUEDES CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E M PRESTADORA DE SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 

- ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 27 de setembro de 2018. Senhor(a) 

CARLOS GALERA, Av. Hitler Sansão, nº 696, Bairro Centro, Barra do 

Bugres/MT, CEP: 78.390-000. A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 22/10/2018 

Hora: 13:40, no endereço ao final indicado. Processo: 

1001034-93.2017.8.11.0008; Valor causa: $6,202.32; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: CARLOS GALERA Advogado do(a) 

REQUERENTE: FABIANE GUEDES CARDOSO - MT10942/O Parte Ré: EM – 

PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, MARIA APARECIDA 

RAMOS SANTANA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: RUA JOÃO 

CUSTÓDIO DA SILVA, Nº 408, MARACANÃ TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000388-49.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILLA PALU SASSAKI (ADVOGADO(A))

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA (ADVOGADO(A))

KATIA CRISTINNA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

UANDERSON NARCISO MARTINS DE FRANCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE CITAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1000388-49.2018.8.11.0008; Valor causa: 

$11,119.24; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

UANDERSON NARCISO MARTINS DE FRANCA Parte Ré: REQUERIDO: OI 

MOVEL S.A Senhor(a): REQUERIDO: Representante Legal de OI MOVEL 

S.A, Rua: St Setor Comercial Norte S/N – Asa Norte, Brasília – DF, CEP 
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70.713-900. Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do processo acima indicado, para comparecer 

à audiência designada, para tentativa de conciliação, conforme dados 

abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Preliminares CPC Art. 357 

que se realizará no dia 05 de novembro de 2018, às 13:20, no Edifício do 

Fórum, sito no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, §§ 1o e 2o do CPC). 2. A testemunha que, 

devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser conduzida 

coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do adiamento do ato 

(art. 455 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. No caso de 

audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente ou 

fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 398 

do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em audiência, 

fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as questões 

processuais pendentes e deferidas as provas oportunamente requeridas. 

4. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC) OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) 

devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. 27 de setembro 

de 2018. Atenciosamente, MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: RUA JOÃO CUSTÓDIO DA SILVA, 

Nº 408, MARACANÃ - TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000388-49.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILLA PALU SASSAKI (ADVOGADO(A))

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA (ADVOGADO(A))

KATIA CRISTINNA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

UANDERSON NARCISO MARTINS DE FRANCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 27 de setembro de 2018. Senhor(a) 

UANDERSON NARCISO MARTINS DE FRANÇA, Rua Getúlio Vargas, nº. 

443-E, Jardim Ouro Verde – Nova Olímpia – MT, CEP 78.300-070. A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. 

B. DO BUGRES Data: 05/11/2018 Hora: 13:20, no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000388-49.2018.8.11.0008; Valor causa: 

$11,119.24; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

UANDERSON NARCISO MARTINS DE FRANCA Advogados do(a) 

REQUERENTE: KATIA CRISTINNA RODRIGUES - MT0013451A-O, KAMILLA 

PALU SASSAKI - MT0016898A, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA 

NETO DEBESA - MT0011674A-B Parte Ré: OI MÓVEL S.A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, MARIA APARECIDA 

RAMOS SANTANA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: RUA JOÃO 

CUSTÓDIO DA SILVA, Nº 408, MARACANÃ TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000221-32.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

Michele Juliana Noca (ADVOGADO(A))

ROBSON FREIRE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 27 de setembro de 2018. Senhor(a) 

ROBSON FREIRE DA SILVA, Rua Maranhão, n 93, bairro São Raimundo, 

CEP: 78390 - 000, Barra do Bugres – MT. A presente carta, extraída dos 

autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 05/11/2018 

Hora: 13:40, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000221-32.2018.8.11.0008; Valor causa: $10,958.40; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ROBSON FREIRE DA SILVA 

Advogado do(a) REQUERENTE: MICHELE JULIANA NOCA - MT0007622A 

Parte Ré: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA – CLARO TV 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, MARIA APARECIDA 

RAMOS SANTANA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: RUA JOÃO 

CUSTÓDIO DA SILVA, Nº 408, MARACANÃ TELEFONE: (65) 33613282

Comarca de Campo Novo do Parecis

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA Nº 055/2018-DF

 PEDRO DAVI BENETTI – MM. Juiz de Direito e Diretor do Fórum da 

Comarca de Campo Novo do Parecis, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO que a servidora Arnaldo MARIA IZABELA DE MORAES 

ZANETTI, matricula 28632, Comissionada, Assessora de Gabinete I, do 

Gabinete da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, face estar 

usufruindo férias no período de 24/09/2018 à 12/10/2018.

 RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR o servidor ALIPIO LUIZ RIBEIRO ANDRADE FILHO, 

matricula 22.842, Analista Judiciário, para exercer o cargo de Assessora 

de Gabinete I, no Gabinete da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do 

Parecis, no período de 24/09/2018 à 12/10/2018 – 19 dias, em face da 

Titular estar gozando suas férias regulares.

Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia, com a 

Declaração de Parentesco, ao Departamento de Recursos Humanos do 

Tribunal de Justiça.

Campo Novo do Parecis-MT, 26 de setembro de 2018

 Pedro Davi Benetti

 Juiz de Direito e Diretor do Fórum

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Informação

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO Nº: 198480

Numeração Única: 620-11.2002.8.11.0050

Unidade de origem: Campo Novo do Parecis

Tipo de ação: Processual

Requerente: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT.

Advogado(s): DEISI KOLLING - OAB MT 15.788

Requerido: ELIZETE JUSTINA DOS SANTOS- ME

Advogado(s): -

Srs Advogados:

Solicito que Vossa(s) Senhoria(s), juntamente com as partes sob o seu 

patrocínio, compareça(m) no CEJUSC Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Campo Novo dos Parecis para participar(em) da 

sessão de conciliação/mediação agendada para o dia, horário e local 

informados abaixo:

Data: 07/11/2018 às 14:25

Endereço: Av. Rio Grande do Sul, nº 731-NE - Centro - CEP.: 78360-000

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32195 Nr: 2254-95.2009.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER BENDE RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3162/MT, VANESSA KLAUS SARAGIOTO - OAB:7.032 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Filipe Bruno dos Santos - 

OAB:17.327/MT, MARÇAL YUKIO NAKATA - OAB:8.745-B/MT, RENAN 

PHELIPE SANTOS VILELA - OAB:21.310/MT, SIDNEI GUEDES FERREIRA 

- OAB:7900/O, TERCIO BENDE RODRIGUES - OAB:9460-MT

 Certifico que remeti para publicação no DIÁRIO DA JUSTIÇA, DJE nº 

10347, com previsão de disponibilização em 27/09/2018, o movimento 

"Decisão->Determinação" de 14/06/2018, onde constam como patronos 

habilitados para receberem intimações: DECIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3162/MT, VANESSA KLAUS SARAGIOTO - OAB:7.032 MT 

representando o polo ativo; e Filipe Bruno dos Santos - OAB:17.327/MT, 

MARÇAL YUKIO NAKATA - OAB:8.745-B/MT, RENAN PHELIPE SANTOS 

VILELA - OAB:21.310/MT, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7900/O, 

TERCIO BENDE RODRIGUES - OAB:9460-MT representando o polo 

passivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 95601 Nr: 5073-24.2017.811.0050

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILVAN DE MENDONÇA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMISSÃO ELEITORAL DO FUNSEM DE 

CAMPO NOVO DO PARECIS/MT, SADI ROBERTO PEDROSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN 

- OAB:12998/MT

 Conclui-se, portanto, que o candidato WILSON LEAL MIRANDA é estável 

no cargo Agente de Fiscalização, logo, preenche o requisito de 

elegibilidade previsto no art. 9º do Regulamento n. 001/2017 (fls. 149/157). 

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada pelo impetrante e julgo 

o processo extinto com resolução do mérito, na forma do art. 14 da Lei n. 

12.016/2009 e art. 487, I, do CPC/2015. Sem custas e sem honorários (art. 

25 da Lei n. 12.016/2006). PIC. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 91175 Nr: 2525-26.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEZISBEL DOS SANTOS SOUZA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:MT- 14176-A, MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta com base Lei nº 

4.728/65, regulamentada pelo Decreto-Lei nº 911/69, alterado pela Lei 

nº10.931/04 e da Lei 13.043/14.

2. O Banco Autor sustenta que firmou com o requerido um Contrato de 

Financiamento e, como garantia da dívida, o requerido transferiu ao banco 

autor a propriedade resolúvel e a posse indireta do bem descrito na 

exordial.

3. Afirma que o(a) requerido(a) não cumpriu com o pactuado, deixando de 

realizar o pagamento das parcelas vencidas.

 4. Com a petição inicial vieram os documentos.

5. É o breve relatório.

6. Decido.

7. Analisando os autos, observo que o contrato anexado com a inicial traz 

em seu bojo o pacto de alienação fiduciária do bem descrito na peça 

inaugural, autorizando dessa maneira a sua busca e apreensão.

8. Por sua vez, o requerido encontra-se constituído em mora através de 

protesto em cartório extrajudicial juntado aos autos, bem como se 

encontra nos autos a planilha atualizada de débito.

9. Assim, comprovada a mora, DEFIRO antecipadamente a busca e 

apreensão do bem descrito na inicial, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei 

n.º 911, de 01.10.69.

10. Por consequência, DETERMINO A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, nomeando como depositário fiel do bem o 

representante legal da empresa requerente ou quem este indicar.

11. LAVRE-SE o respectivo termo de compromisso.

 12. Efetivada a medida, CITE-SE o em consonância com o art. 212, § 2º do 

CPC para apresentar contestação no prazo previsto no artigo 335 CPC, 

podendo, ainda, em 05 (cinco) dias a contar da efetivação da medida 

liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído (art. 3º, §§1º e 2º, do Decreto-Lei n.º 911, de 1º.10.69, com 

a redação dada pela Lei n.º 10.931, de 03.08.04).

13. CIENTIFIQUEM-SE eventuais avalistas e expeçam-se mandados 

necessários.

14. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 95601 Nr: 5073-24.2017.811.0050

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILVAN DE MENDONÇA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMISSÃO ELEITORAL DO FUNSEM DE 

CAMPO NOVO DO PARECIS/MT, SADI ROBERTO PEDROSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN 

- OAB:12998/MT

 Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada pelo impetrante e julgo 

o processo extinto com resolução do mérito, na forma do art. 14 da Lei n. 

12.016/2009 e art. 487, I, do CPC/2015.Sem custas e sem honorários (art. 

25 da Lei n. 12.016/2006).PIC. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 88641 Nr: 1013-08.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA E METALURGICA NOVO 

PROGRESSO EIRELI EPR., HAMILTON AZEVEDO GONÇALVES, RIKELLE 

GOMES MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT-8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da certidão de fls. 52, subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça, no 

prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 34357 Nr: 1132-13.2010.811.0050

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARY KRAMPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALÉRIA ALVES DOS 

SANTOS - OAB:4.357/MT

 SENTENÇA

Vistos
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 1. Trata-se de Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público em face de 

Ary Krampe

 2. As partes entabularam acordo, conforme consta às fls. 600

3. O requerido peticionou às fls. 704/705, no sentido de extinguir o feito, 

haja vista o cumprimento integral do acordo.

4. A IRMP manifestou-se favorável ao pedido de extinção (fls. 775).

5. Cumpre registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes 

divergentes, com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem 

concessões recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio.

6. Desta forma, o acordo entabulado pelas partes será homologado pelo 

juiz, que atuará como terceiro imparcial, atribuindo validade à conciliação.

7. Verificada a presença dos requisitos legais a validar o acordo, o juiz o 

homologará, não havendo se falar em qualquer nulidade do ato, quando 

não se vislumbre prejuízo para as partes.

8. Por esta razão, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e 

legais efeitos o acordo de fls. 600, o que faço com fulcro assente no 

artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil e, consequentemente JULGO 

EXTINTO O PROCESSO com resolução de mérito.

9. P. I.C.

10. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as 

baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 99116 Nr: 1625-09.2018.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO BRUNO ENDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUAL - DUARTE ALBURQUERQUE COMERCIO 

E INDUSTRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS CORTES - 

OAB:20.381/MT, MAURÍCIO MONTAGNER - OAB:20.670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos, etc.

1. DESIGNO a audiência de conciliação para o dia 31 de outubro de 2018, 

às 13h00min, a se realizar no CEJUSC.

2. CITE-SE o réu em consonância com o art. 212, § 2º, do CPC, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, bem como 

para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 CPC, e 

intime-se o autor nos termos do §3º do art.334 do CPC.

3. Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

4. Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 334, §8º do 

CPC e ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC art. 344).

5. Intimem-se.

 6. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 99848 Nr: 1953-36.2018.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDNR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DO PRADO GUNTHEN - 

OAB:3976/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 14.Posto isso, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, 

INDEFIRO a tutela pretendida pelo autor.15.DESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 28 de novembro de 2018, às 13h30min, devendo 

ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, em 

consonância com o disposto no art.334 do CPC.16.CITE-SE o réu em 

consonância com o art. 212, § 2º, do CPC, para que compareça à 

audiência designada, acompanhado de advogado, bem como para 

apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 CPC, e intime-se 

o autor nos termos do §3º do art.334 do CPC.17.Havendo desinteresse 

pelo réu na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias 

de antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do artigo 

334).18.Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 334, §8º 

do CPC e ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC art. 

344).19.Intime-se.20.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 86577 Nr: 4861-37.2016.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 5ª VARA CÍVEL DE TANGARA DA SERRA/MT, DEFANT 

& DEFANT LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPHAEL FANTINEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANE SOARES 

MARTINAZZO - OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9.925-B/MT

 DESPACHO

Vistos

 1. Tendo em vista que o pedido de fl 43, redesigno a audiência 

anteriormente aprazada, para o dia 21 de novembro de 2018 às 16:30

 2. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 61910 Nr: 2924-31.2012.811.0050

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACS TADEU VENTURA, LUIZ ROBERTO VENTURA, 

DARLI SEIBERT VENTURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO ALCIDIO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RONNY ARGERIN - 

OAB:4883, Ricardo Alexandre de Souza Jesus - OAB:10071/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS GHISI - 

OAB:14.562/MT, SANDRA ELIANE JOHN - OAB:12756/MT

 DESPACHO

Vistos

 1. INTIME-SE o autor pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito adotando as medidas pertinentes para o regular 

processamento, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do 

art.485, III, §1º do CPC

2. Nada sendo requerido, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 60795 Nr: 1798-43.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO ALCIDIO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACS TADEU VENTURA, LUIZ ROBERTO 

VENTURA, DARLI SEIBERT VENTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Newton Zacarias Peterman 

Fregadolli Brandão - OAB:10.515/MT, SANDRA ELIANE JOHN - 

OAB:12756/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO RONNY ARGERIN - 

OAB:4883, RICARDO ALEXANDRE DE SOUZA JESUS - OAB:10071

 DESPACHO

Vistos

1. INTIME-SE o autor pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito adotando as medidas pertinentes para o regular 

processamento, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do 

art.485, III, §1º do CPC

2. Nada sendo requerido, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 1975 Nr: 1831-87.1999.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA AGUA AZUL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO GOLON, MARLI DE OLIVEIRA GOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA FABIANA HERMANN 

ZAGOTTO CONSALTER - OAB:25.009/PR, EWERTON SOLER 

CONSALTER - OAB:24858/PR, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A/MT, PAULO HENRIQUE ZAGOTTO GODOY - 

OAB:60.383/PR, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos

 1. INTIME-SE o autor por seu patrono para, no prazo de 05 (cinco) dias 

adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da ação.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE o autor pessoalmente 

para, para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito 

adotando as medidas pertinentes para o regular processamento, sob pena 

de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III, §1º do CPC.

3. Ausente a manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

4. Após, façam os autos conclusos.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 96199 Nr: 186-60.2018.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMKDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE APARECIDA 

BASSANI - OAB:17.466B/MT, JOÃO CARLOS GEHRING JUNIOR - 

OAB:24.318/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de intimar o advogado 

da parte autora, para no prazo legal, apresentar documento que comprove 

a propriedade do veículo Renauud Clio Sedan, ano 2009, conforme 

decisão de fls. 35.Nada mais.

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1001342-63.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

S.NORTON DE OLIVEIRA & CIA LTDA (AUTOR(A))

NORTON OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - 

EPP (AUTOR(A))

KARLOS LOCK (ADVOGADO(A))

SERGIO NORTON DE OLIVEIRA JUNIOR & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE GALLAS MARIATH COSTA (ADVOGADO(A))

COLETIVIDADE DE CREDORES (RÉU)

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

LUIS ARTUR ZIMMERMANN ANTONIO - SERVICOS - ME 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Autos nº 1001342-63.2018.8.11.0051 Recuperação Judicial Despacho. 

Vistos etc. Com razão a Recuperanda. Além da mera suspensão das 

ações e das execuções ajuizadas em face da Devedora, impõe-se 

também a proibição da interrupção do fornecimento de energia elétrica 

cujas contraprestações estejam sujeitas à recuperação judicial. A toda 

evidência, à semelhança do que ocorre com as ações judiciais, também a 

presente obrigação de não-fazer deve atender, em princípio, o prazo de 

180 (cento e oitenta) dias previsto no art. 6º, § 4º, da LRF. Bem fez a 

Devedora em limitar o pedido cominatório aos serviços essenciais 

incluídos na recuperação judicial. É que, em relação às obrigações 

vincendas, impõe-se o pagamento correspondente, já que estranhas à 

recuperação. Aliás, a regularidade na quitação das obrigações que se 

surgirem serve mesmo como indicativo da própria viabilidade da empresa. 

Logo, DEFIRO o pedido da Recuperanda no sentido de impedir a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica à Recuperanda. Para 

tanto, OFICIE-SE à concessionária dos serviços públicos de fornecimento 

de energia deste Município, vedando-lhe a interrupção, ao menos durante 

o período de blindagem, de suas obrigações contratuais por créditos 

incluídos nesta recuperação judicial. Por fim, CUMPRA-SE integralmente a 

decisão anterior. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 25 de setembro de 2018. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13902 Nr: 3365-53.2005.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Romeu Froelich

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guidone Romeu Dallastra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Batista Damásio - 

OAB:7222-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Guilherme Júnior - 

OAB:2615-MT, Marcelo Zandonadi - OAB:4266/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte 

autora, NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestar-se sobre o 

desarquivamento do feito, SOB PENA DE RETORNAR OS AUTOS AO 

ARQUIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 102359 Nr: 225-25.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPdS, IGPdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Fabris Neto - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 (quinze )dias, manifestar-se acerca da 

Certidão do Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito 

para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 35347 Nr: 1887-97.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Ferreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivanor Antonio Kayser - 

OAB:8437/MT, Jakson Roberto Paschoal - OAB:10.811-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 125750 Nr: 3714-36.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Gmac S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIQUE PEREIRA DARDOSO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 
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LOPES - OAB: OAB/MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 3714-36.2017.811.0051 - 125750

Busca e Apreensão

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão, na qual o Requerente desistiu da 

ação.

É o relato do necessário. Decido.

Tratando-se de direitos disponíveis, nada obsta a desistência requerida 

pela Parte.

Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência aduzido pelo Requerente, 

declarando extinto o feito, na forma do art. 485, VIII, do NCPC.

CONDENO o Requerente ao pagamento das custas. Sem honorários.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

Campo Verde/MT, 26 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 133519 Nr: 7633-33.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Germano Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 133781 Nr: 7763-23.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Florisvaldo dos Santos Lima, Clodoaldo Gomes 

Lima, Luciene Silva Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 76827 Nr: 1787-74.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irisneide Araújo Guimarães Ramiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, considerando a prescindibilidade do 

Juízo de Admissibilidade, em consonância com o artigo 1.010, § 1º, do 

NCPC, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE REQUERIDA, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar CONTRARRAZÕES, advertindo-a acerca do § 

3º do mesmo artigo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 76923 Nr: 1882-07.2013.811.0051

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Correa de Melo, Loreni Almieda Xavier, Ari 

Seno Hoffmann, Wilson Alberto Sobjak, Anselmo Pellegrini, Aniceto A. de 

Araujo, Célia Aparecida França, Derzina Oliveira de Paula, Ivanor Motter, 

Clébio Maki, Carlinho Balbino da Silva, Inês Maria Motter, Jefferson Kollin, 

Juventino Fernandes Salvador de Moraes, Marizetti Leite, Odilo Librelotto, 

Juvelino Koalben, Manoel Messias Aguiar, Sergio Tadeu Verus, Valdomiro 

José Weitmann, Lauro Soboleski, Nilto Fortunato Pereira, Pedrocilio Oliveira 

Evanelista, Raul Kolbem, Roberto Roseghini, Solange Conceição de Paula e 

Silva Campos, Sergio Luis Sobjak, Sabino Mariano da Silva, Valdir Veiga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A, 

Joaquim Guia de Magalhães, Lucia Josefa de Magalhães

Lucia Josefa de Magalhães, Jurandir Guia de Magalhães, Jorge Avelino 

Holtz Scherer, Afonso Bender Hultz, JOSÉ ADILAR PEREIRA COSTA, 

Mauricio Alibio da Costa, João Gaspar Pereira Paim, João Guerra da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edelsio Souza Lelis - 

OAB:MT/15692-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO MARVULLE - 

OAB:3110-MT, Murilo Espínola de Oliveira Lima - OAB:3127-1 - MT, 

Raimar Abilio Bottega - OAB:3882/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA AS 

PARTES APRESENTAREM O ACORDO INFORMADO ÀS FLS. RETRO, ou 

requererem o que entender de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 104009 Nr: 708-55.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UCdS, MdAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Foletto - OAB:5282-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca do 

parecer do Ministério Público, devendo requerer o que entender de direito 

para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 101928 Nr: 110-04.2016.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ozoni Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Norton Oliveira Comércio de Fertilizantes EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da 

certidão do Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito 

para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 806 Nr: 13-34.1998.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Cirilo - Espólio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agro-Sol Transportes e Comércio Ltda, 

Guidone Romeu Dallastra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeancarlo Ribeiro - 

OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Zandonadi - 

OAB:4266/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presentes autos, para 

intimação da parte Executada, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se 

acerca das fls. 454/455, requerendo o que entender de direito, para o 

prosseguimento do feito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 86583 Nr: 4364-88.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERACLIDES JOAO DAL FORNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Ricardo Kleim - 

OAB:MT/16.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre o oficio n°: 

628/2018, referente ao pagamento das custas do Oficial de Justiça, 

devendo requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 34949 Nr: 1489-53.2011.811.0051

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniela de Souza Carraro Marcelino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréia Irna Schneider Marx 

- OAB:6.131-MT, Carlos Arauz Filho - OAB:27171/PR

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte 

requerente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca do 

embargo oposto em razão do seu efeito infringente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 76811 Nr: 1772-08.2013.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tokyo Marine Brasil Seguradora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercio de Combustiveis Ciaverde Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO ALEXANDRE MALFATTI 

- OAB:MT/16943-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nicomedes Lindolfo Freitas 

Neto - OAB:9277/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte 

autora, NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestar-se sobre o 

desarquivamento do feito, SOB PENA DE RETORNAR OS AUTOS AO 

ARQUIVO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81552 Nr: 1558-80.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Elaine de Oliveira Rezende Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação da parte Executada, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se 

acerca das fls. 103/106 requerendo o que entender de direito, para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139004 Nr: 10355-40.2017.811.0051

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Alessandro Barbosa Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jadson Gonzaga Moreno, Regina de Oliveira 

Brito, Vanildo Morais de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELDER KENNIDY DE ALMEIDA 

SANTOS - OAB:18890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142734 Nr: 1608-67.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Conceição Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jessica Maria Prati - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE REQUERIDA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a petição 

protocolada no dia 20/08/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142772 Nr: 1623-36.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milvan Gomes Dantas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jessica Maria Prati - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE REQUERIDA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a petição 

protocolada no dia 14/08/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143284 Nr: 1887-53.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogério Perrut

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jéssica Maria Prati - 

OAB:22253-0/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE REQUERIDA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a petição 

protocolada no dia 14/08/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144090 Nr: 2260-84.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca das Chagas Damaceno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jéssica Maria Prati - 

OAB:22253-0/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE REQUERIDA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a petição 
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protocolada no dia 20/08/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144545 Nr: 2478-15.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Dias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jéssica Maria Prati - 

OAB:22253-0/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE REQUERIDA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a petição 

protocolada no dia 28/08/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 145096 Nr: 2703-35.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandro Aparecido Batista Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jéssica Maria Prati - 

OAB:22253-0/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE REQUERIDA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a petição 

protocolada no dia 28/08/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141340 Nr: 979-93.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Volnei Presa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jéssica Maria Prati - 

OAB:22253-0/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE REQUERIDA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a petição 

protocolada no dia 20/8/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144455 Nr: 2463-46.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosiley Ferri Linhares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jéssica Maria Prati - 

OAB:22253-0/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE REQUERIDA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a petição 

protocolada no dia 20/08/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141340 Nr: 979-93.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Volnei Presa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jéssica Maria Prati - 

OAB:22253-0/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE REQUERIDA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a petição 

protocolada no dia 20/08/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141836 Nr: 1195-54.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jucilene Ferreira de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jéssica Maria Prati - 

OAB:22253-0/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE REQUERIDA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a petição 

protocolada no dia 20/08/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143100 Nr: 1804-37.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eloi Pamela Martins Teixeira Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jéssica Maria Prati - 

OAB:22253-0/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE REQUERIDA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a petição 

protocolada no dia 03/08/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143284 Nr: 1887-53.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogério Perrut

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jéssica Maria Prati - 

OAB:22253-0/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE REQUERIDA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a petição 

protocolada no dia 14/08/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144103 Nr: 2271-16.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emanuele Ribeiro Veber Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034828/9/2018 Página 388 de 849



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jéssica Maria Prati - 

OAB:22253-0/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE REQUERIDA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a petição 

protocolada em 20/08/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 145087 Nr: 2696-43.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elzito Pinheiro de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jéssica Maria Prati - 

OAB:22253-0/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE REQUERIDA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a petição 

protocolada no dia 05/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 134169 Nr: 7926-03.2017.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Barbosa de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aloísio Vieira, Catarina Duarte Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER FELIPE BALDUINO DE 

ALMEIDA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142658 Nr: 1573-10.2018.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emilene Ludvig Centenaro, Lucas Ludvig Centenaro, 

Gabriel Ludvig Centenaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darciso Centenaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdir Ariones Pimpinati Júnior 

- OAB:6145-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO, para que produza efeitos legais, o pedido 

de adjudicação dos bens do espólio, entregando-os à meeira e demais 

herdeiros.Ainda que dispensável a citação da Fazenda Pública no 

arrolamento sumário, entendo necessária a sua intimação acerca da 

presente homologação, tendo em vista o seu interesse no recolhimento, 

pela via administrativa, de eventual valor relativo ao imposto causa 

mortis.EXPEÇA-SE carta de adjudicação em favor dos Herdeiros. Condeno 

os Herdeiros ao pagamento das custas, mas de exigibilidade suspensa 

dada a gratuidade. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as 

baixas e anotações de estilo.P.I.C. Campo Verde/MT, 19 de setembro de 

2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 107073 Nr: 1579-85.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DBB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE FERREIRA MARTINS - 

OAB:12586

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Nascimento Fonseca 

- OAB:MT0017827O

 Isso posto, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

inteiramente improcedentes os pedidos aduzidos na presente 

ação.CONDENO o Requerente ao pagamento das custas e dos honorários 

advocatícios da Requerida, desde logo arbitrados em 15% do valor 

atualizado da causa, observando-se, em especial, a baixa complexidade 

da causa, mas de exigibilidade suspensa, dada a gratuidade.Sem prejuízo, 

CONDENO o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários 

advocatícios do Procurador Dativo que atuou na defesa da Requerida, 

estes arbitrados em R$ 4.000,00 (item 2.1 da Tabela IX da Resolução 

96/2007 da OAB/MT), justifica-se a redução em decorrência da atuação 

parcial.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.P.I.C.Campo Verde/MT, 19 de setembro de 2018.André 

Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 104180 Nr: 759-66.2016.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rota Oeste Veículos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Guanabara Ltda-ME, Vilson 

Paulo dos Reis, Célia de Freitas dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Cristina Baggio 

Carvalho Richter - OAB:4676/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANÍBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:55499, MÁRIO CÉSAR 

CREMA - OAB:3.872-MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da 

Certidão do Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito 

para prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 71700 Nr: 691-58.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noemia Maria de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mapfre Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Luciano Bauermeister - 

OAB:7328/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para a 

intimação das partes, no prazo de 15(quinze)dias, tendo em vista o Laudo 

Médico juntado às fls. 94/95, seus Assistentes Técnicos juntem seus 

pareceres respectivos (art. 477 do NCPC.)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 145096 Nr: 2703-35.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandro Aparecido Batista Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jéssica Maria Prati - 

OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 
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composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 145087 Nr: 2696-43.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elzito Pinheiro de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jéssica Maria Prati - 

OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 
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comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144545 Nr: 2478-15.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Dias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jéssica Maria Prati - 

OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 
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resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144455 Nr: 2463-46.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosiley Ferri Linhares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jéssica Maria Prati - 

OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 
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dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144103 Nr: 2271-16.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emanuele Ribeiro Veber Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jéssica Maria Prati - 

OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 
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(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144090 Nr: 2260-84.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca das Chagas Damaceno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jéssica Maria Prati - 

OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 
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depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143284 Nr: 1887-53.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogério Perrut

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jéssica Maria Prati - 

OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 
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Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143100 Nr: 1804-37.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eloi Pamela Martins Teixeira Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jéssica Maria Prati - 

OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 
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HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142772 Nr: 1623-36.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milvan Gomes Dantas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jessica Maria Prati - OAB:

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.
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André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142734 Nr: 1608-67.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Conceição Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jessica Maria Prati - OAB:

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada
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Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141836 Nr: 1195-54.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jucilene Ferreira de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jéssica Maria Prati - 

OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141340 Nr: 979-93.2018.811.0051
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Volnei Presa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jéssica Maria Prati - 

OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 20118 Nr: 2439-04.2007.811.0051

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nila Conceição Ribeiro Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n° 56/2007 - CGJ 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, indicar os dados bancários para a transferência 

dos valores depositados (nome do titular, CPF, conta corrente / poupança, 
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agência e banco).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 77454 Nr: 2395-72.2013.811.0051

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Therezinha Inez Ebert

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:14.990, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482/B, Evaldo Rezende 

Fernandes - OAB:3.610/MT, Giórgia Manuela David Iorck Menusi - 

OAB:14556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n° 56/2007 - CGJ 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, indicar os dados bancários para a transferência 

dos valores depositados (nome do titular, CPF, conta corrente / poupança, 

agência e banco).

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19401 Nr: 1729-81.2007.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cargill Agricola S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Paulo dos Reis, André Paulo dos Reis, 

Antonio Paulo dos Reis, Sirlei Pereira dos Neri Reis, Sebastiana de Souza 

Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gerson Luis Werner - 

OAB:6298-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavio Luciano Bauermeister 

- OAB:7328/B

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SIRLEI PEREIRA DOS NERI REIS, Cpf: 

01024487105, Rg: 16302060, brasileiro(a), do lar. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de execução por quantia certa, movida por 

Cargill Agricola S/A em desfavor de Adriano Paulo dos Reis e André Paulo 

dos Reis e Sirlei Pereira dos Reis e Antonio Paulo dos Reis e Sebastiana 

de Souza Reis de debito de R$ 754.083,06 (setecentos e cinqüenta e 

quatro mil e oitenta e três reais e seis centavos), oriundo de CPR.

D e s p a c h o / D e c i s ã o :  A u t o s  n °  1 7 2 9 - 8 1 . 2 0 0 7 . 8 1 1 . 0 0 5 1  - 

19401ExecuçãoDespacho.Vistos etc.Com razão o ilustre Defensor 

Público.Antes de proceder-se à citação por edital do Executado Adriano, 

haviam de ser tomadas as diligências para a localização da Parte, seja por 

meio de consulta às entidades conveniadas, seja em atenção aos dados 

que de qualquer forma foram apresentados nos autos.Para além disso, 

observa-se a falta de citação da Executada Sirlei, mesmo por edital.Assim, 

SOLICITEM-SE informações à Justiça Eleitoral e à Receita Federal acerca 

do atual endereço dos Executados Adriano e Sirlei.Em seguida, 

EXPEÇA-SE o necessário à citação dos Executados, observando-se os 

endereços informados pelos Sistemas Infojud e Siel.Sem prejuízo, em 

atenção aos dados já apresentados nos autos, EXPEÇA-SE carta 

precatória para a Comarca de Nova Xavantina/MT, a fim de que seja citado 

o Executado Adriano na Fazenda Dois Irmãos, daquele Município.Ainda em 

prol da celeridade processual, tão afetada nesta ação, CITE-SE o 

Executado Adriano também nos endereços indicados na p. 89 e na p. 

130.Não sendo possível a localização dos Executados, CITE-SE a 

Executada Sirlei por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, consignando-se 

as advertências já mencionadas na decisão de conversão.Nessa hipótese 

de insuficiência do endereço do Executado Adriano, mantém-se válida sua 

citação por edital. Assim, ABRA-SE vista dos autos ao ilustre Defensor 

Público para que, querendo, promova a defesa dos interesses assim do 

Executado Adriano como também da Executada Sirlei. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 24 

de fevereiro de 2016.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Izabel Borecki, 

digitei.

Campo Verde, 17 de setembro de 2018

Gilberto Alencar da Silva Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 74613 Nr: 3609-35.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Debastiani & Romancini Ltda, Liamara 

Debastiani Romancini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos na legislação vigente IMPULSIONO OS AUTOS PARA PARTE 

AUTORA, no prazo de 05(cinco) dias, manifesta-se acerca do 

desarquivamento do feito, sob pena do retorno do autos ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 24459 Nr: 2421-46.2008.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria Ternes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Seguros Aliança do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiana Garbugio Franzotti - 

OAB:11982-B, Ivanor Antonio Kayser - OAB:8437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Olimpio de Azevedo - 

OAB:34248/RJ, Renato Olímpio Sette de Azevedo - OAB:7627-A

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte 

Partes, NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestar-se sobre o 

desarquivamento do feito, SOB PENA DE RETORNAR OS AUTOS AO 

ARQUIVO, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do processo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 33185 Nr: 3304-22.2010.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Algodoeira Mariana Ltda, Jairo Luis Grasel, Marco 

Antonio Esteves da Rocha - Espólio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Syngenta Proteção de Cultivos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Jasinski Junior - 

OAB:27304, Laerdio Pavesi Esteves - OAB:15345, Simone Barcik 

Kurdy - OAB:39460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP

 Nos termos da legislação vigente, considerando a desnecessidade do 

Juízo de Admissibilidade, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE 

REQUERIDA , no prazo de 15 dias, apresentar contrarrazões, conforme 

artigo 1.010, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 111810 Nr: 3266-97.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA 

DESIGNAR A PERÍCIA PARA O DIA 25/10/2018, ÀS 9:15 HORAS, devendo 
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ser intimadas as partes acerca da data.;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 16344 Nr: 2243-68.2006.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neuri Antonio Frozza, Marcia de Souza Lima, 

Antonio César dos Santos, Anderson Sérgio dos Santos, Sheila 

Gonçalves dos Santos, Rosemary Grandi dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edir Braga Júnior - 

OAB:4735/MT, João Roberto Ziliani - OAB:644-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nádia Tayse Kuhnen Sulas - 

OAB:8658, Vagner Soares Sulas - OAB:8455/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte 

Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se quanto 

as folhas 109/111, requerendo o que entender de direito para 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 31206 Nr: 1316-63.2010.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marleide Guimarães de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Finasa S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Marcon - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte 

autora, NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestar-se sobre o 

desarquivamento do feito, SOB PENA DE RETORNAR OS AUTOS AO 

ARQUIVO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 135783 Nr: 8657-96.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiane Bulbans

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jessica Maria Prati - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE REQUERIDA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a petição 

protocolada no dia 09/08/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 75670 Nr: 637-58.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jucelino Ortega Bauermeister

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13.842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte 

autora, NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestar-se sobre o 

desarquivamento do feito, SOB PENA DE RETORNAR OS AUTOS AO 

ARQUIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142026 Nr: 1290-84.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celita Vitor Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Francisco Marcelino, Ines Marcelino, Leila 

Francisca Marcelina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 30562 Nr: 671-38.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Biazon Madeiras Materiais de Construção Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romulo Gemenes Biazon - 

OAB:15.070

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para intimação 

da Parte Executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se 

acerca do petitório colacionado às folhas 43/47, requerendo o que 

entender de direito para prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 135783 Nr: 8657-96.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiane Bulbans

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jessica Maria Prati - OAB:

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 
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parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 135783 Nr: 8657-96.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiane Bulbans

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jessica Maria Prati - OAB:

 Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Embora o feito já tenha merecido prévia audiência de conciliação, as 

diretrizes do Novo Código de Processo Civil estabelecem o incentivo, 

sempre que possível, da resolução consensual do conflito.

Dessa forma, tendo em vista a especial natureza da causa, entendo 

pertinente a designação de nova audiência específica para a conciliação 

das Partes, na forma do art. 139, V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Em sendo o caso, na hipótese de a audiência marcada pelo Centro de 

Conciliação da Comarca ainda não ter sido realizada, SUSPENDA-SE o 

expediente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000608-15.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN CONCEICAO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Rosclei José Silvino (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 2ª VARA DE CAMPO 

VERDE RUA FORTALEZA, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO 

VERDE - MT - CEP: 78840-000 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que 

INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu(ua) advogado(a), acerca da 

audiência de conciliação designada pelo CEJUSC, que se realizará Tipo: 

Conciliação Sala: SALA 1 - PROCESSUAL Data: 08/11/2018 Hora: 16:20 , 

no endereço acima indicado, devendo fazer comparecer seu(ua) cliente 

na audiência. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 27 de setembro de 

2018. assinado eletronicamente Leonésio Gonsalves de Resende Gestor 

Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 75693 Nr: 658-34.2013.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vani de Fátima Correia Trinanes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Nº 658-34.2013.811.0051 – Código 75693.

Execução Fiscal.

Sentença.

Vistos etc.

A Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução 

fiscal em face de Vani Fátima Correia Trinanes, ambos qualificados nos 

autos.

A Parte Exequente comparece nos autos e pugna pela extinção da ação, 

em razão do pagamento do valor executado (fls. 49).

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Denota-se que razão não persiste para o prosseguimento do feito, uma 

vez que houve o integral pagamento da dívida executada.

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do 

artigo 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Por corolário, DETERMINO a baixa em eventuais penhoras provenientes 

destes autos.

 Sem custas e honorários advocatícios.

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.

Após, observadas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde - MT, 13 de setembro de 2018.

 André Barbosa Guanaes Simões

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 72717 Nr: 1706-62.2012.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Adélia Brito Rego

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Washington Faria Siqueira - 

OAB:MT/18071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, com fulcro no 

que dispõe o art. 485, III, c/c art. 771, parágrafo único, ambos do Novo 

Código de Processo Civil.ISENTO de custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios.PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.Após, observadas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de estilo.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Campo Verde/MT, 13 de setembro de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 84375 Nr: 3570-67.2014.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco PAN S.A (Banco Panamericano S.A)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alaor Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:11.877-A, Gilberto Borges da Silva - OAB:PR - 58.647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Dias Coutinho Neto - 

OAB:11003-A

 Processo nº 3570-67.2014.811.0051 (Código 84375).

Cumprimento de Sentença.

Decisão.

Vistos etc.

Extrai-se dos autos que diante do depósito espontâneo do valor dos 

honorários sucumbenciais pela Parte Requerente (fls. 63), o Requerido 

pugna pela liberação do montante, o que foi indeferido por este Juízo sob 

a justificativa de que embora haja previsão na sentença, nestes autos a 

parte Ré sequer possui advogado constituído (fls. 67/68.

Denota-se, também, que ao julgar o Agravo de Instrumento interposto pelo 

Requerente, a 3ª Turma do Tribunal de Justiça de Mato Grosso concede 

liminar para o fim de suspender a decisão atacada (fls. 118/121) e, no 

mérito, dá provimento ao recurso, reconhecendo o direito ao recebimento 

dos honorários depositados no processo (fls. 122/123).

Por conseguinte, certificado o trânsito em julgado do acordão preferido 

pelo Tribunal de Justiça (fls. 122/123) e decorrido o lapso temporal 

estabelecido pelo Provimento n.º 68/2018 do CNJ, que disciplina que o 

levantamento somente poderá ser efetivado 02 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para recurso, EXPEÇA-SE o alvará de 

levantamento, observada a conta bancária indicada às fls. 109.

 Em seguida, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

estilo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Campo Verde - MT, 13 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 11776 Nr: 1281-79.2005.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liria Selma Lauxen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde, Dimorvan Alencar 

Brescancim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leví Moroz - OAB:6402-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3.720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Darlã Martins Vargas - 

OAB:5300-B/MT

 Processo nº 1281-79.2005.811.0051 (Código 11776)

Cumprimento de Sentença.

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação de cumprimento de sentença proposto por Liria Selma 

Lauxen, em face do Município de Campo Verde e José Leite da Silva, 

todos devidamente qualificados nos autos.

Extrai-se do feito que diante da concordância da Exequente com os 

cálculos apresentados pelo Município de Campo Verde, foram estes 

homologados judicialmente (fls. 415), expedindo-se, em seguida, os RPVs 

(fls. 418/420).

Decorrido prazo superior ao previsto no art. 535, §3º, II, do NCPC, sem a 

ocorrência do pagamento dos RPVs, e, em atendimento a solicitação da 

parte Exequente, determinou-se o bloqueio de verbas na conta do 

Executado (fls. 443).

Intimado da constrição, o Município de Campo Verde não renuncia ao 

prazo recursal (fls. 450).

É o relatório.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

Denota-se que razão não persiste para o prosseguimento deste processo, 

uma vez que os valores bloqueados nos autos foram suficientes para 

adimplir o débito ora executado. A reforçar, o Executado não se opôs ao 

bloqueio e renuncia ao prazo recursal.

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

EXPEÇA-SE o ALVARÁ DE LEVANTAMENTO dos valores bloqueados em 

favor da Exequente e seu advogado, observados os RPVs de fls. 418/420 

e mediante apresentação das respectivas contas bancárias.

Sem custas e despesas processuais.

Publique-se. Intimem-se.

 Após o trânsito em julgado da presente sentença, arquivem-se os autos, 

procedendo às baixas, anotações e formalidades de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campo Verde, 18 de setembro de 2018.

André Barboza Guanaes Simões

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 105747 Nr: 1117-31.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comercio de Combustiveis Ciaverde Ltda, Maria 

Francisca Rasqueri Mendes
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Florestal Transportes Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nicomedes Lindolfo Freitas 

Neto - OAB:9277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:14.990, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482/B

 INTIMO a parte executada, na pessoa de seu advogado, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias e por meio de simples petição, comprove eventual 

impenhorabilidade ou existência de excessiva indisponibilidade de ativos 

financeiros (art. 854, §2º, NCPC), conforme cópia do extrato do Bacenjud 

juntado na Ref. 20.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137891 Nr: 9753-49.2017.811.0051

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GdOS, GFOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Botelho de Araújo - 

OAB:14384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho o feito à Defensoria Pública para manifestar-se 

acerca da ausência das partes na audiência de conciliação, bem como, 

para indicar o atual endereço do requerido ou requerer o que entender de 

direito, no prazo legal. É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 14677 Nr: 604-15.2006.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darcy Eberhard

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Antônio Caramori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Estela Maris Pivetta - 

OAB:6722/MT, Nícia da Rosa Haas - OAB:5947/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628-A/MT

 Processo nº 604-15.2006.811.0051 (Código – 14677)

Cumprimento de Sentença.

Sentença.

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por DARCY EBERHARD, 

em face de JAIR ANTÔNIO CARAMORI, ambos devidamente qualificados.

Compulsando os autos é possível inferir que no processo nº 

1077-98.2006.811.0051 (Código 15156), as partes compuseram-se e 

postularam pela extinção deste feito, conforme consta na clausula 4ª do 

termo de acordo, encaminhado pelo Juízo da 1ª Vara Judicial, juntado às 

fls. 348/357.

Vieram-me conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Vislumbra-se que a partes se compuseram, uma vez que entabularam 

acordo em outra ação, sendo englobados todos os requerimentos 

formulados pela autora nesta lide.

Diante de todo o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, nos termos do 

artigo 924, III do NCPC.

Honorários advocatícios, na forma pactuada.

P.R.I. Custas remanescentes, se houverem, pelo devedor.

Com o trânsito em julgado e observado as formalidades legais, 

arquivem-se com as baixas de estilo.

CUMPRA-SE.

Campo Verde - MT, 05 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 28170 Nr: 2279-08.2009.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Davi Prati, Onéscimo Prati Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Credival Participações, Administração e 

Assessoria Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Stumpf Jacob 

Gonçalves - OAB:5362 OAB/MT, Jairo João Pasqualotto - 

OAB:3569B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiana Vasconcelos 

Borges Martins - OAB:12002/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 Certifico e dou fé, que INTIMO as partes acerca do retorno dos autos do 

Egrégio Tribunal de Justiça, e nada sendo requerido no prazo de 05 

(cinco) dias, os autos serão encaminhados ao arquivo.É o que me cumpre.

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 152376 Nr: 5444-48.2018.811.0051

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegado de Polícia Judiciária Civil de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rangel Junior do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valmiro Antonio Pinheiro da 

Silva - OAB:9.331/MT

 Certifico que, IMPULSIONO OS AUTOS a expedição de matéria para 

imprensa a fim de intimar o Dr. o proprietário do veículo Nissan/Sentra S, 

de cor prata, ano/fabricação 2008/2009, placas KQA-1251, de 

Nilópolis/RJ, apreendido nos autos código 149874, acerca desta 

representação, manifestando o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias, na pessoa do Advogado Dr. Valmiro Antônio Pinheiro da 

Silva,inscrito na OAB/MT sob o nº 9331/MT, que representa os interesses 

do réu Rangel Júnior do Nascimento, uma vez que o veículo é de sua 

propriedade, muito embora o documento esteja registrado em nome de 

pessoa desconhecida da lide (Marcelo Ferreira Rodrigues)Dou fé.É o que 

me cumpre.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010490-47.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO (ADVOGADO(A))

MARLENE SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO MACHADO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

MARCILENE DE CARVALHO GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010490-47.2016.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Decorrido o 

decurso do prazo de 15 (trinta) dias e diante dos critérios estabelecidos 

pelo artigo 2.º, da Lei 9.099/95, precisamente o da economia processual 

foi procedida consulta no Siel e Infojud e localizados possíveis endereços 

dos Reclamados. Assim, designe-se nova audiência de conciliação, 

devendo os Reclamados serem intimados em todos os endereços 

anexados, com urgência. Ciência a Reclamante. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 27 de setembro de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000693-35.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR (ADVOGADO(A))

VIA - SEG COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO CANDIDO PINHO 03047158169 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000693-35.20178.11.0051 Despacho. Vistos etc. Tendo em 
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vista o decurso do prazo de 30 (trinta) dias sem qualquer manifestação, e 

diante do critério da economia processual, previsto no artigo 2º, da Lei 

9.099/95, foi procedida consulta no Infojud e Siel para localizar possíveis 

endereços do Reclamado, conforme anexos. Assim, designe-se nova 

audiência de conciliação devendo o Reclamado ser intimados em todos os 

endereços indicados nos anexos. Intime-se o Reclamante. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 27 de 

setembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000668-22.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

FLAVIA OLIVEIRA AMORIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Processo: 

1000668-22.2017.8.11.0051. Despacho. Vistos etc. Intime-se a Exequente 

para que, no prazo de 10(dez) dias, se manifeste sobre a petição e 

cálculo apresentados pela Executada. Após, retornem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Campo Verde-MT, 27 de setembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010478-77.2009.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA (ADVOGADO(A))

MIRIAN SILVA LOPES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUTEMBERGUE VIEIRA DE MORAES (EXECUTADO)

JAMES DOS SANTOS POETA (EXECUTADO)

CRAL COBRANCA E RECUPERACAO DE ATIVOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Despacho. Vistos etc. DEFIRO o pedido feito pela Exequente (ID 

13007506). Ressalto que será efetuado pedido de informação nesta data 

no do site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso através do sistema 

INFOJUD, para localização dos endereços dos Executados. Em seguida, 

sendo positiva a consulta, citem-se os Executados, nos termos da decisão 

1176119. Em sendo negativa, intime-se a Requente para que, no prazo de 

10(dez) dias, se manifeste, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de arquivamento. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 27 de setembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000287-14.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOCICLER OLIVEIRA NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

LUIS BATISTA DE GOES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VITORIA MARIA SCHOFFEN (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO ÀS PARTES - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Intimo as partes, 

na pessoa de seus procuradores, para comparecer à Audiência de 

Conciliação designada para o dia 26/11/2018 Hora: 16:20 na sede do 

Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - MT. ADVERTÊNCIA(S): 

À parte autora: O não comparecimento implica arquivamento, extinção e 

condenação nas custas processuais; EVERTON ALVES DE OLIVEIRA 

JESUS Analista Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE CAMPO VERDE E INFORMAÇÕES: RUA FORTALEZA, 1, CAIXA 

POSTAL 121, JARDIM CAMPO REAL 2, CAMPO VERDE - MT - CEP: 

78840-000 - TELEFONE: (66) 34192233.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000767-89.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MAURYTANIA CELESTE BRITO DOS SANTOS BAUERMEISTER 

(ADVOGADO(A))

ARMAZEM DA FE LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR JOSE FIORINI (REQUERIDO)

 

Autos n° 1000767-89.2017.811.0051 Despacho. Vistos etc. Considerando 

que já decorreu o tempo de suspensão postulado, INTIME-SE a parte 

autora para dar prosseguimento no feito dentro de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento do feito nos moldes do art. 485, III, do 

CPC. Às providências. Campo Verde-MT, 21 de setembro de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010097-98.2011.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO (ADVOGADO(A))

WANDER LUCIANO MOREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDESIO SOARES ARAUJO JUNIOR (ADVOGADO(A))

RAUL ANTUNES MACEDO (REQUERIDO)

 

Autos nº 8010097-98.2011.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Inicialmente, cumpre destacar que não há incidência 

no Juizado Especial da segunda parte prevista no parágrafo primeiro do 

artigo 523, do CPC, por disposição expressa do artigo 55, da Lei 9.099/95, 

que afirma que os horários advocatícios somente são previstos ao 

recorrente, vencido, em segundo grau de jurisdição, e não em 

cumprimento de sentença, caso dos autos. E também, pela disposição do 

Enunciado 97 do Fonaje, in verbis: “A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG).” Indefiro, pois, o pedido de fixação de 

honorários advocatícios. Prosseguindo, na forma do artigo 513, § 2º, do 

CPC, intime-se o(a) executado)(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor do crédito, conforme pedido formulado pela parte Exequente 

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez 

por cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a 

parte exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

20 de setembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000479-10.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EMIDIO ORACIO MACIEL (EXEQUENTE)

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALDO SILVA DE SANTANA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, decorreu o prazo da parte requerida, sem 

manifestação, impulsiono o feito à expedição de documentos, com a 

finalidade de intimar à parte autora, para manifestar-se, no proseguimento 

dos autos, É o que me cumpre. Campo Verde, 27 de Setembro de 2018 

Odailza Coelho de Souza Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000138-52.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROBINSON HENRIQUE PEREGO (ADVOGADO(A))
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JOSE ALVES DE JESUS & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA OLIVEIRA SANTAREM (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 03/12/2018 Hora: 09:00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal 

de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento 

implicará arquivamento e condenação nas custas processuais, nos 

termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000294-69.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

DANIEL JONATA GUEDES DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALVES MARCAL (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000294-69.2018.811.0051 Polo Ativo: DANIEL JONATA GUEDES DE 

SOUSA Polo Passivo: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI 

SUDOESTE - MT Vistos e examinados. Dispenso o relatório, como permite 

o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada 

por DANIEL JONATA GUEDES DE SOUZA contra COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO 

GROSSO – SICREDI SUDOESTE - MT objetivando recebimento de 

indenização. Extrai-se do termo de conciliação (Id 13604987) que a parte 

Autora devidamente intimada (id 12965014) conforme consta aos autos, 

não compareceu em audiência, bem como não justificou sua ausência e 

ante o lapso temporal sem manifestação nos autos da parte interessada, é 

de impor a extinção do feito, conforme autoriza o artigo 51, I da Lei 

9.099/95 e como consequência a condenação às custas, conforme 

determina o Enunciado 28 do FONAJE, vejamos: Enunciado 28 – Havendo 

extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, 

é necessária a condenação em custas. No mesmo, sentido tem se 

posicionado a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, vejamos: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 1ª 

Tu rma  R e c u r s a l  T e m p o r á r i a  R e c u r s o  I n o m i n a d o  n º 

0069103-89.2015.811.0001 Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de 

Cuiabá-MT Recorrente: Josiane Queli Oliveira Pires Recorrida: Negresco 

S.A. - Crédito Financiamento e Investimento. EMENTA RECURSO 

INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I 

DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO 

FONAJE. RECURSO NÃO PROVIDO. Não comparecendo a parte 

requerente a qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, 

conforme regra do artigo 51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida. 

VOTO Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 

Egrégia Turma: A douta magistrada que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. Transcrevo 

excertos da respeitável sentença: “(...) A parte promovente, embora 

devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 

comparecer e não apresentou qualquer justificativa. No Juizado Especial a 

presença das partes nas audiências é obrigatória e, nesse sentido, dispõe 

o Enunciado nº 20 do FONAJE ? Fórum Nacional dos Juizados Especiais: ?

O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.? Em caso de ausência da 

parte promovente, em qualquer das audiências, o artigo 51, I, da Lei nº 

9.099/95 prevê a extinção do processo: ?Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo?. JULGO EXTINTO o presente 

feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado nº 28, do 

FONAJE. (...)” Acrescento, ainda, que o fato da parte recorrente se 

declarar pobre na forma da lei não tem o condão de afastar a condenação 

ao pagamento das custas processuais. Não tendo ela comparecido à 

sessão de conciliação sem apresentar justificativa prévia para sua 

ausência, imperiosa a extinção do processo com fundamento no artigo 51, 

I da Lei nº 9.099/95, com a condenação da parte ao pagamento das 

custas processuais, conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais. Pelo exposto, nego provimento ao recurso. Condeno a 

parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a 

exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de custeio das despesas 

do processo, tendo como limite temporal a ocorrência da prescrição. É 

como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 691038920158110001/2016, Turma Recursal Única, 

Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 19/10/2016). Assim, outro 

caminho não há, senão a extinção do feito sem resolução do mérito em 

face da ausência injustificada da parte Autora. I - Dispositivo Diante do 

desinteresse demonstrado pela parte Autora, que, embora devidamente 

intimada (Id 12965014), não compareceu à audiência de conciliação (id 

13604987), com fundamento no art. 485, inciso III do CPC c/c o art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95 e Enunciado 28 do FONAJE, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito. CONDENO a parte Autora ao 

pagamento de custas processuais que fixo no valor de R$ 376,85 e taxa 

no valor de R$ 128,27, a teor do Enunciado 28 do FONAJE. Transitada 

esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 27 de 

setembro de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz Leigo. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo 

Verde/MT, 27 de setembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-53.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

WILLIAM FERREIRA MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1000114-53.2018.811..051 Sentença. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38, “caput”, da Lei nº 9.099/95. A parte autora 

pugna pela desistência da ação. Assim prescreve o Novo Código de 

Processo Civil: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - 

homologar a desistência da ação; (...)” Isso posto, HOMOLOGO o pedido 

de desistência para extinguir o presente feito sem análise de mérito, nos 

termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas, na 

forma da lei. Intimem-se. Após, arquive-se. Campo Verde, 27 de setembro 

de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000115-38.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

ALAN HENRIQUE RUFINO DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1000115-38.2018.811..051 Sentença. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38, “caput”, da Lei nº 9.099/95. A parte autora 

pugna pela desistência da ação. Assim prescreve o Novo Código de 

Processo Civil: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - 
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homologar a desistência da ação; (...)” Isso posto, HOMOLOGO o pedido 

de desistência para extinguir o presente feito sem análise de mérito, nos 

termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas, na 

forma da lei. Intimem-se. Após, arquive-se. Campo Verde, 27 de setembro 

de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000555-68.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

R. G. DE ALMEIDA - CERAMICA PORTO RICO - EPP (EXEQUENTE)

VIVIANE MARIA MARTINS DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZENI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000555-68.2017.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38, “caput”, da Lei nº 9.099/95. Uma vez que a 

Exequente mesmo intimada (Certidão ID 13730071 e Evento nº 15767056), 

deixou de prover o necessário ao andamento do feito, impõe-se a extinção 

do processo, na forma do art. 485, III, do NCPC, que dispõe: “O juiz não 

resolverá o mérito quando: (...) III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; (...)” Considerando o abandono da causa pelo Exequente, 

DECLARO EXTINTA a ação, na forma do art. 485, III, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas ou honorários, na forma da lei. Certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. P.I. 

Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 27 de setembro de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-97.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

MARCOS VILARINDO LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1000124-97.2018.811.0051 Sentença. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38, "caput", da Lei nº 9.099/95. Fundamento e 

decido. Compulsando aos autos, vislumbra-se, no termo da audiência de 

conciliação (ID 13072527), que a parte Autora não compareceu ao ato 

designado, embora devidamente intimada, por meio de seu causídico. Por 

sua vez, a Lei nº 9.099/95 grafa o seguinte: “Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”. Nesse sentido o 

Enunciado 20 do FONAJE: “ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.” Impende ressaltar que a extinção da 

demanda independe da prévia intimação das partes, a teor do art. 51, § 1º, 

da Lei nº 9.099/95. Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, 

da Lei 9.099/95. Custas pela parte autora, na forma da lei. Transitada em 

julgado a sentença, acrescido da impossibilidade de se requerer 

cumprimento, remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas e 

anotações de praxe. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde, 

27 de setembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000364-86.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

FLAVIO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000364-86.2018.811.0051 Polo Ativo: FLAVIO MARQUES DA SILVA Polo 

Passivo: EMBRATEL TVSAT TELCOMUNICAÇÕES S.A Vistos e 

examinados. A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 

da Lei nº. 9.099/95. Cuida-se de ação de reclamação ajuizada por FLAVIO 

MARQUES DA SILVA em face de EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A objetivando indenização por dano moral. 

Extrai-se dos autos por meio do termo de conciliação juntada aos autos (id 

13722204) informando que a parte autora não possui interesse no 

prosseguimento da ação, requerendo a extinção do feito. Assim, conforme 

requerido pela parte autora, tem-se que a extinção do feito é medida que 

se impõe. Dispositivo Em atenção ao pedido de desistência da parte 

Autora (id 13722204) e com fundamento no art. 485, inciso VIII do Novo 

Código de Processo Civil c/c o art. 51, §1º da Lei 9.099/95, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito. Sem custas e honorários 

ante o permissivo legal (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). Transitada esta em 

julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 27 de setembro de 

2018. Kelson Giordani Miranda da Si lva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 27 de setembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011199-19.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA SANTOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA BORGES DE FREITAS FELICIANO (ADVOGADO(A))

CREDIMAIS FOMENTO MERCANTIL EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8011199-19.2015.8.11.0051 Sentença Vistos etc. De início, 

recebo a petição ID 13614350 como Embargos de Declaração, opostos 

pela Executada. A Executada alega que no projeto de sentença a quantia 

do dano moral fixada em números está diferente da escrita por extenso. 

Pede, pela correção do erro material, fixando como válido o valor por 

extenso. Decido. De fato, analisando detidamente o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, constata-se o valor fixado a título de dano moral 

é divergente quanto à numeração em escrito e em algoritmos. Entretanto, 

em que pese as alegações da Executada, o valor correto de fixação dos 

danos morais é o descrito em numeral, qual seja, R$5.000,00 (cinco mil 

reais), devendo ser alterada a valoração em escrito. Explico. Perfilhando o 

projeto de sentença, observa-se que na fundamentação do dano moral 

constou o valor da indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais), vejamos: 

“No caso concreto, tomando como parâmetro os critérios acima referidos 

e tendo em conta, principalmente, a situação financeira dos litigantes a 

fixação do quantum indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é 

suficiente para reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato 

acarretou”. Portanto, no dispositivo da sentença ocorreu simples erro 

material, equivocadamente constando por extenso valor diverso do 

numérico. Assim, conheço os embargos de declaração ofertados e, 

acolho-os parcialmente, reconhecendo o erro material, retificando o 

dispositivo do projeto de sentença, que passa a constar o valor de 

indenização de danos morais em “R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”. No mais, 

persiste a decisão tal como está lançada. INTIMEM-SE as partes acerca da 

presente decisão. Sem prejuízo, intime-se a Executada para que, no prazo 

de 15 dias, efetue o pagamento da execução, conforme determinado na 

decisão de ID 12182116, sob pena de iniciar-se os autos expropriatórios. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 

27 de setembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Comarca de Canarana
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2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 49043 Nr: 1209-12.2015.811.0029

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ernesto Feitosa Maciel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS 

SKRZYSZOWSKI JÚNIOR - OAB:OAB/MT 16.168, MAURO PAULO 

GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Por considerar que o pagamento de custas e honorários sucumbenciais 

se refere a pedido implícito a ser considerado pelo magistrado, INDEFIRO o 

pedido de fls. 282/283, no que concerne à isenção de referidos 

pagamentos. (...) 1. Segundo entendimento sedimentado por este Tribunal 

Superior, em sede de recurso especial repetitivo, “A condenação nas 

verbas de sucumbência decorre do fato objetivo da derrota no processo, 

cabendo ao juiz condenar, de ofício, a parte vencida, independentemente 

de provocação expressa do autor, porquanto trata-se de pedido implícito, 

cujo exame decore da lei processual civil” (Resp julgado em 02/12/2009, 

Dje 25/02/2010). Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ – AgTnt nos EDcl nos EDcl no Resp: 1102362 SP 

2008/0263109-7, Relator: Ministro Raul Araújo, Data de Julgamento: 

1209/2017, T4 – Quarta Turma, Data de Publicação Dje: 03/10/2017)Neste 

teor e por considerar que a parte exequente fora vencida no julgamento 

da multa indevida (art. 85, CPC), mantenho a retro decisão que o condenou 

ao pagamento de custas e  honorár ios  advocat íc ios 

sucumbenciais.Ademais, determino a expedição de alvará no importe a R$ 

208,95 (duzentos e oito reais e noventa e cinco centavos), a ser 

transferido à conta informada em fl. 284.Em seguida, remetam-se os autos 

ao contador judicial, a fim de realizar o cálculo do débito do exequente, 

observado o valor da penhora e descontado o valor de custas e 

honorários, em respeito ao previsto em sentença.Apresentado o parecer 

contábil, determino à secretaria a expedição de alvará judicial ao 

exequente, para levantamento de valor penhora em sede de cumprimento 

de sentença, devidamente descontada a sucumbência. Cumpridas as 

determinações, ao arquivo. Intimem-se por Dje. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 49043 Nr: 1209-12.2015.811.0029

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ernesto Feitosa Maciel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS 

SKRZYSZOWSKI JÚNIOR - OAB:OAB/MT 16.168, MAURO PAULO 

GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Nos termos do Provimento nº 068/2018 do Conselho Nacional de Justiça 

certifico que, encaminho os autos ao setor de expedição de matéria de 

imprensa para intimar a parte Embargada, para querendo, apresentar 

impugnação ou recurso da r. Decisão de fls. 285.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 64607 Nr: 3629-19.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNARDIS & OSTROSKI LTDA - EPP, DIRCEU 

OSTROSKI, JOEL SEBASTIÃO BERNARDIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678, VERA LÚCIA SILVA DE SOUSA - 

OAB:OAB/ PE 14.712, VERUSK DE OLIVEIRA VANDERLEI - OAB:OAB/PE 

27.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Autora(s) via 

DJE, na pessoa de seu Procurador BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI, , ERUSK DE OLIVEIRA VANDERLEI, VERA LÚCIA SILVA DE 

SOUSA, para retirar na Secretaria da Segunda Vara a Carta Precatória de 

Citação / Executado Joel Sebastião Bernardis, providenciar a sua 

distribuição no Juizo Deprecante/Comarca de Querência-MT e após 

comprovar nos autos a distribuição da Deprecata.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 62527 Nr: 2406-31.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMDC, MADC, MCDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROBERTO UCKER - 

OAB:13315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a determinação da Correição 2018, certifico que 

decorreu o prazo de suspensão do feito requerido às fls. 35, bem como, 

impulsiono o feito para proceder a intimação do Exequente na pessoa de 

seu Procurador para que no prazo legal, manifeste-se requerendo o que 

entender de direito.

Comarca de Chapada dos Guimarâes

Diretoria do Forúm

Edital

EDITAL N.16/2018/DF - O Excelentíssimo Senhor LEONÍSIO SALLES DE 

ABREU JÚNIOR, Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Chapada 

dos Guimarães, do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais, considerando o disposto no Provimento 16/2016/CM, de 27/7/2017, 

concernente ao Programa BEM VIVER, torna público, para ciência dos 

interessados,

* O Edital n° 16/2018/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Expediente

AUTOS Nº 3591 – 85.2018.811.0024 CÓDIGO 109075

RECURSO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO PARA FISIOTERAPEUTA E 

PSICÓLOGO(A) DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT

A Comissão de Apoio ao Processo Seletivo de Credenciamento de 

Fisioterapeuta e Psicólogo, indefere o recurso impetrado pelo candidato ao 

Concurso de Credenciamento para Cadastro de Reserva para Psicólogo e 

Fisioterapeuta, do Programa Bem Viver, impetrado por Helmut José Preza 

Daltro, vez que o candidato não apresentou a certidão negativa federal, 

visto que era requisito apresentar a documentação exigida no Provimento 

16/2016-CM, Artigo 4º, inciso III e no Edital nº 14/2018 –DF, item 6.1, inciso 

III.

 Membros da Comissão:

Diego Gordon Padilha Ramsay – matrícula 21235

Luciana Marque Gobbi Rozin – matrícula 11692

Antonio Braz Spolti – matrícula 9344

Morgana Rita de Castro – matrícula 5039

Silvana Ângela Santa – matrícula 7440

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000524-95.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA ARMELIN (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

PAULINO MAMEDE DA SILVA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO Intimação para manifestação Nos termos da legislação 

vigente, bem como em conformidade com o provimento n.º 56/2007-CGJ, 

abro vista dos autos à parte autora para manifestação, no prazo legal, 

tendo em vista o decurso do prazo para o executado pagar o débito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31866 Nr: 1263-03.2009.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adenivaldo Arruda de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Fiat S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Marcon - 

OAB:11.340-A, Sue Ellen Baldaia Sampaio - OAB:11366

 CERTIFICO que, nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADAS as partes, nas pessoas de 

seus advogados, para efetuar no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 909,18 (novecentos e nove 

reais e dezoito centavos), nos termos do r. sentença de fls. 129 vº, sendo 

50% (cinquenta por cento) para cada uma. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo o valor de R$ 227,29 (duzentos e vinte e sete reais e 

vinte e nove centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 227,29 

(duzentos e vinte e sete reais e vinte e nove centavos) para fins da guia 

de taxa judiciária, (OBS VALOR PARA CADA PARTE). Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br , link “EMISSÃO DE GUIAS 

ON-LINE – PRIMEIRA INSTÃNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxa finais 

ou remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, o CPC do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O Sistema vai gerar um Boleto 

único. Após efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) 

no protocolo geral do Forum aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento. Ficando desde já ADVERTIDO de que o NÃO 

RECOLHIMENTO implicará na restrição de vosso nome e cpf junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial conforme disposto no artigo 612, parágrafo 

5º da CNGC /TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 93194 Nr: 2549-35.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carolina Stefany Tostes, Sérgio Rezende Imóveis ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER JOSÉ BARBOSA DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designada audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 22 de novembro de 2018, às 14h. Certifico ainda, que devolvo 

os autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 41016 Nr: 2524-32.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armando Jacobb Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão de fl. 25, do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 65873 Nr: 1664-26.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benvida da Silva Frank

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan Moreira da Silva, Erika ferreira de Siqueira 

Moreira, Ivanéia Moreira da Silva, Ivana Moreira da Silva, Ivany Moreira da 

Silva, Giulia Cristina Amorim Moreira, Ivanilza Moreira da Silva, João Victor 

Vieira Amorim, Maria Julia Pereira Amorim, José Luiz Moreira Soares, Nilza 

Soares Diniz, Nilson Moreira Soares, Airton Cesar Moreira Soares, Greicy 

Elaine Soares Oliveira, Vandair Moreira da Silva, Ana Andréia Rodrigues 

Moreira, Andreza Aparecida Rodrigues Moreira, Ana Alice Rodrigues 

Moreira, Waltamiro José Moreira, Waldenice Moreira da Silva, Wanda 

Moreira da Silva, Andre Luiz Rodrigues Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIA JANE BRANDAO 

MARTINS GARCIA - OAB:7580, MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239, Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 1908 Nr: 417-98.2000.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco de Paula Rabello de Miranda, Lindalva 

Dalbuquerque Chaves de Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidney Oliveira Lima, Rosane Machado de 

Souza Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Tarcísio Almeida 

da Silva - OAB:4677, Maurício Aude - OAB:4667/MT, Pedro Sylvio 

Sano Litvay - OAB:7042/MT, RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - 

OAB:18515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NASSER RAJAB - 

OAB:SP111536, Sérgio Harry Magalhães - OAB:4.960-MT

 Vistos, etc.

 Autuem-se os embargos de terceiro de fls. 1830/1939, opostos pelo 

Município de Chapada dos Guimarães/MT, em apartado (art. 676, caput, do 

Código de Processo Civil). Desse modo, desentranhe-se dos autos a 

referida peça.

 Deixo de terminar a virtualização do presente feito, em razão de seu 

grande volume, o que ocasionará tumulto e confusão processual, 

sobretudo para leitura das peças nele constantes. Por oportuno, de modo 

a otimizar a análise e o julgamento da questão, deverão os embargos 

transcorrer em forma física.

 Cumprida a determinação anterior, venham os autos conclusos para 

análise do pedido liminar.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 36690 Nr: 3395-33.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Balbino Vicente Latorraca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão de fl. 27, do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 102313 Nr: 647-13.2018.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Consórcios Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, Thiago de Siqueira Batista Macedo - 

OAB:17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão retro.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69719 Nr: 280-91.2015.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Robson de Campos, Aécio Fernandes de 

Campos, Zaira Maria de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT, Darci Melo Moreira - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionedis - OAB:16.691/A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida para efetuar no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

413,40 (quatrocentos e treze reais e quareta centavos), nos termos do r. 

sentença de fls. 77. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guias On-line – “Primeira Instância”, 

clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), para 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas e incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o respectivo valor. O Sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Forum da Comarca de Chapada dos Guimarães aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Ficando desde já ADVERTIDO de que o NÃO RECOLHIMENTO implicará na 

restrição de vosso nome e cpf junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial 

conforme disposto no artigo 612, parágrafo 5º da CNGC /TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 72376 Nr: 1216-19.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefa da Silva Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS à concessão e pagamento 

mensal do benefício de aposentadoria por idade, na qualidade de 

segurado(a) especial, ao(à) autor(a) Josefa da Silva Cruz, no valor de 1 

(um) salário mínimo, inclusive com abono anual (13° salário), com base no 

artigo 143 da Lei n° 8.213/1991, desde a data de entrada do pedido 

administrativo em 10.11.2014 (anexo à inicial).Por conseguinte, julgo 

extinto com resolução de mérito o presente feito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC.(...).Condeno o INSS em honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a 

publicação da sentença (Súmula 111 STJ), bem como deixo de condená-lo 

nas custas processuais com base no artigo 8°, §1°, da Lei n° 8.620/93. 

Considerando a natureza alimentar do benefício previdenciário (art. 100, 

§1° da CF/88), independentemente do trânsito em julgado desta sentença, 

intime-se a autarquia demandada para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

proceda à implantação do benefício em favor da parte autora. (...).Para 

fins do art. 1.288 da CNGC Judicial, segue tópico síntese da sentença:I- 

Nome do beneficiário: Josefa da Silva CruzII- Benefício concedido: 

aposentadoria por idade a segurado especial (trabalhador rural)III- Renda 

mensal do benefício: um salário mínimoIV- Data de início do benefício (DIB): 

a partir do requerimento administrativo em 10.11.2014 (anexo à 

inicial).Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Em caso de interposição de 

apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC, 

procedendo-se à remessa do feito ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região independentemente de novo despacho.Transitada em julgado e não 

havendo pedido de execução em 15 dias, arquivem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 103523 Nr: 1252-56.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSINEIA MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, ausente o necessário início de prova material e a 

comprovação do exercício de atividade rural, julgo improcedente o pedido 

de salário maternidade veiculado pela parte autora.Por conseguinte, julgo 

extinto com resolução de mérito o presente feito, nos termos do artigo 487, 

I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, 

os quais fixo em 10% do valor da causa (art. 85, §2°, CPC), ficando 

referidas responsabilidades com exigência suspensa em face da 

gratuidade de justiça deferida, nos termos do artigo 98, §3° do 

CPC.Publicada em audiência. Registre-se. Os presentes saem 

intimados.Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto no 

art. 1.010, §1° e §3°, do CPC, procedendo-se à remessa do feito ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região independentemente de novo 

despacho.Transitada em julgado, arquivem-se.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 104080 Nr: 1469-02.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suelen da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS à concessão e ao pagamento do 

benefício de salário maternidade a autora Suelen da Cruz, no valor de 01 

(um) salário mínimo mensal, pelo período de 120 (cento e vinte dias), em 

razão do nascimento de seus filhos Lindomar Junior Marques e Hayssa 

Gabrielly Marques Valentim, para cada um de seus dois filhos, desde a 

data de entrada do pedido administrativo 28.3.2017 e 5.3.2018 (anexo à 

inicial).Por conseguinte, julgo extinto com resolução de mérito o presente 

feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Os valores devidos pelo 

benefício deverão ser acrescidos de correção monetária e juros, 

calculados na forma e indexadores previstos no Manual de Cálculos do 

Conselho da Justiça Federal (MCCJF), aprovado pela Resolução n° 

134/2010 e alterado pela Resolução n° 267 de 02.12.2013, ambas do 

Conselho da Justiça Federal.Condeno o INSS em honorários advocatícios 

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até 

a publicação da sentença (Súmula 111 STJ), bem como deixo de 

condená-lo nas custas processuais com base no artigo 8°, §1°, da Lei n° 

8.620/93. Publicada em audiência. Registre-se. Os presentes saem 

intimados.Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto no 
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art. 1.010, §1° e §3°, do CPC, procedendo-se à remessa do feito ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região independentemente de novo 

despacho.Transitada em julgado e não havendo pedido execução no 

prazo de 15 dias, arquivem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 33789 Nr: 2727-62.2009.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lúcia Arruda Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar o 

Instituto Nacional de Seguro Social - INSS à concessão e ao pagamento do 

benefício previdenciário de pensão por morte para dependente de 

segurado especial ao(a) autor(a) Maria Lúcia Arruda Silva, no valor de 1 

(um) salário mínimo, inclusive com abono anual (13º salário), desde a data 

da citação 18.3.2010 (fls. 46 verso).Por conseguinte, julgo extinto com 

resolução de mérito o presente feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC.Os valores devidos pelo benefício deverão ser acrescidos de 

correção monetária e juros, calculados na forma e indexadores previstos 

no Manual de Cálculos do Conselho da Justiça Federal (MCCJF), aprovado 

pela Resolução n° 134/2010 e alterado pela Resolução n° 267 de 

02.12.2013, ambas do Conselho da Justiça Federal.Condeno o INSS em 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

das parcelas vencidas até a publicação da sentença (Súmula 111 STJ), 

bem como deixo de condená-lo nas custas processuais com base no 

artigo 8°, §1°, da Lei n° 8.620/93.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 33630 Nr: 2583-88.2009.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Donato Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT, Darci Melo Moreira - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS à concessão e ao 

pagamento mensal do benefício de aposentadoria por invalidez para 

segurado especial ao autor DONATO FERREIRA DA SILVA, no valor de 1 

(um) salário mínimo, inclusive com abono anual (13° salário), com base no 

art. 42 c/c art. 39, I, da Lei n° 8.213/1991, a partir da data do prévio 

requerimento administrativo (19.4.2012 – fl. 23). Por conseguinte, julgo 

extinto com resolução de mérito o presente feito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC.Os valores devidos pelo benefício deverão ser acrescidos 

de correção monetária e juros, calculados na forma e indexadores 

previstos no Manual de Cálculos do Conselho da Justiça Federal (MCCJF),

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 74168 Nr: 2005-18.2015.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Emiliano Correia Brandão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Silva Queiroz - 

OAB:21165/O, Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. ACOLHO a emenda à inicial.

II. Defiro a pretensão executória em relação ao valor de R$ 3.560,81 

(honorários sucumbenciais).

III. Intime-se a parte executada, na pessoa de seu representante judicial, 

por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução relativa ao valor 

de R$ 3.560,81 (três mil, quinhentos e sessenta reais e oitenta e um 

centavos).

Podendo, para tanto, arguir qualquer das questões elencadas nos incisos 

do art. 535, do CPC.

IV. Advirta-se a parte executada de que (art. 535, §2° e §3° do CPC):

a) caso alegue excesso de execução, deverá indicar e declarar de 

imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da 

arguição;

b) não impugnada a execução ou rejeitadas suas arguições, será 

expedida, por intermédio do presidente do tribunal competente ou ordem 

do juiz, precatório e/ou requisição de pequeno valor em favor da parte 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal e na 

legislação e normatização pertinentes.

V. Não havendo impugnação, o que deverá ser certificado, expeça-se a 

pertinente requisição para pagamento, conforme item VI.b, 

independentemente de nova determinação.

VI. Sem prejuízo do acima exposto, por verificar erro material no despacho 

exarado no dia 14.9.2018, RETIFICO o item II da aludida decisão, para onde 

se lê: “Intime-se a parte executada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução relativa ao 

valor de R$ 50.636,10 (cinquenta mil seiscentos e trinta e seis reais e dez 

centavos)”, LEIA-SE: Intime-se a parte executada, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução relativa ao valor de R$ 36.466,98 (trinta e seis mil, quatrocentos 

e sessenta e seis reais e noventa e oito centavos).

VII. Expeça-se o necessário.

VIII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 104048 Nr: 1454-33.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Joana de Melo Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar o 

Instituto Nacional de Seguro Social - INSS à concessão e ao pagamento do 

benefício previdenciário de pensão por morte para dependente de 

segurado especial ao(a) autor(a) Benedita Joana de Melo Marques, no 

valor de 1 (um) salário mínimo, inclusive com abono anual (13º salário), 

desde a data de entrada do pedido administrativo em 12.9.2016.Por 

conseguinte, julgo extinto com resolução de mérito o presente feito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Os valores devidos pelo benefício 

deverão ser acrescidos de correção monetária e juros, calculados na 

forma e indexadores previstos no Manual de Cálculos do Conselho da 

Justiça Federal (MCCJF), aprovado pela Resolução n° 134/2010 e alterado 

pela Resolução n° 267 de 02.12.2013, ambas do Conselho da Justiça 

Federal.Condeno o INSS em honorários advocatícios que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a publicação da 

sentença (Súmula 111 STJ), bem como deixo de condená-lo nas custas 

processuais com base no artigo 8°, §1°, da Lei n° 8.620/93. Considerando 

a natureza alimentar do benefício previdenciário (art. 100, §1° da CF/88), 

independentemente do trânsito em julgado desta sentença, intime-se a 

autarquia demandada para que, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda à 

implantação do benefício em favor da parte autora. .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 32714 Nr: 2111-87.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andreza Neponuceno de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do exequente, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias apresentar endereço do executado para citação, 

tendo em vista não constar nos autos qualquer informação quanto a 

localização do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 97832 Nr: 4831-46.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECONST CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 

LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILIANE ANDREA FLEURY 

PIMENTA - OAB:19189/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de indenização por danos materiais, ajuizada por 

ECONST CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME contra 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT.

Na inicial, a parte autora postulou pela concessão do benefício da justiça 

gratuita.

Em decisão exarada no dia 5.10.2017, foi determinado que a parte autora 

comprovasse a insuficiência de recursos, sob pena de indeferimento do 

pedido.

Devidamente intimado, a parte autora acostou documentos e reiterou 

pedido de justiça gratuita, vindo os autos conclusos para sua análise.

É o relatório

Decido.

Analisando os autos, verifica-se que a fim de comprovar a 

hipossuficiência, a parte autora instruiu a petição de emenda com extratos 

de uma conta bancária de sua titularidade, bem como reiterou o pedido de 

justiça gratuita. Alternativamente, postulou pelo pagamento das custas ao 

final do processo.

Com efeito, ao menos por ora, vê-se que os documentos atrelados à 

petição de emenda, não são suficientes para comprovar que a requerente 

não tenha condições de arcar com o pagamento das custas e taxas 

judiciárias.

Neste contexto, os extratos bancários revelam a existência de saldo 

positivo na referida conta, assim como, demonstram a movimentação, em 

mais de uma oportunidade, de cifras consideráveis, sendo, a mais alta 

delas, no valor de R$ 136.510,15 (cento e trinta e seis mil, quinhentos e 

dez reais e quinze centavos).

Assim sendo, especialmente em virtude da movimentação bancária 

vultosa, não há em que se falar em hipossuficiência.

CONCLUSÃO.

 Diante do exposto:

I. INDEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça e o pedido de 

recolhimento das custas ao final.

 II. INTIME-SE a parte autora, por intermédio de seu advogado, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, promova o recolhimento das custas 

processuais, sob pena de extinção (art. 485, I, do CPC).

III. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tragam os autos 

conclusos. O silêncio deverá ser certificado.

IV. Expeça-se o necessário.

V. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010770-07.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA CLAUDIA RODRIGUES DE MATOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para Tipo: Conciliação Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 18/10/2018 Hora: 15:15 , devendo 

comparecer acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada 

dos Guimarães-MT, 27 de setembro de 2018. Luciana Marques Gobbi 

Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010764-97.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA (ADVOGADO(A))

BRANDINA NASCIMENTO ALVARENGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para Tipo: Conciliação Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 18/10/2018 Hora: 15:30 , devendo 

comparecer acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada 

dos Guimarães-MT, 27 de setembro de 2018. Luciana Marques Gobbi 

Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010767-52.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA (ADVOGADO(A))

FRANCISCO DIVINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para Tipo: Conciliação Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/10/2018 Hora: 13:45 , devendo 

comparecer acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada 

dos Guimarães-MT, 27 de setembro de 2018. Luciana Marques Gobbi 

Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010768-37.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA (ADVOGADO(A))

DIVINA DO NASCIMENTO ALVARENGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para Tipo: Conciliação Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/10/2018 Hora: 14:00 , devendo 

comparecer acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada 

dos Guimarães-MT, 27 de setembro de 2018. Luciana Marques Gobbi 

Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000593-64.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE AMORIM DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

MARGARIDA CARMELITA DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Banco do Brasil S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes do despacho ID 15438630. 

Chapada dos Guimarães-MT, 27 de setembro de 2018. Luciana Marques 

Gobbi Rozin - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010337-95.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

THAIANE DE FREITAS SANTOS (ADVOGADO(A))

WILLIAN JONY BENITH VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO METROPOLITANA DE ENSINO SUPERIOR (REQUERIDO)

PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes do despacho ID 154110667. 

Chapada dos Guimarães-MT, 27 de setembro de 2018. Luciana Marques 

Gobbi Rozin - Gestora Judiciária.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010019-83.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICIANE DOMINGOS DA SILVA (REQUERENTE)

KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para Tipo: Conciliação Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/10/2018 Hora: 14:15 , devendo 

comparecer acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada 

dos Guimarães-MT, 27 de setembro de 2018. Luciana Marques Gobbi 

Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010021-53.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA (ADVOGADO(A))

AIRTON DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para Tipo: Conciliação Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/10/2018 Hora: 14:30 , devendo 

comparecer acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada 

dos Guimarães-MT, 27 de setembro de 2018. Luciana Marques Gobbi 

Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010031-97.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA (ADVOGADO(A))

TEODORA CORREIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para Tipo: Conciliação Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/10/2018 Hora: 14:45 , devendo 

comparecer acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada 

dos Guimarães-MT, 27 de setembro de 2018. Luciana Marques Gobbi 

Rozin - Gestora Judiciária

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000921-39.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SOARES IIYAMA (ADVOGADO(A))

DERCILEI DA SILVA PRADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Daniela Tamyres Israel Prado (REQUERIDO)

H. M. I. P. (REQUERIDO)

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DA SILVA ISRAEL OAB - 010.049.551-62 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Numero do Processo: 1000921-39.2017.8.11.0009 

REQUERENTE: DERCILEI DA SILVA PRADO REQUERIDO: DANIELA 

TAMYRES ISRAEL PRADO, HEURISLEY MATHEUS ISRAEL PRADO 

REPRESENTANTE: MARIA APARECIDA DA SILVA ISRAEL Vistos etc. Ação 

que tramita em segredo de justiça, na forma do art. 189, inciso II, do CPC, 

assim como nos termos da Lei de Alimentos. Anote-se para fins das 

restrições devidas. À míngua de elementos cognitivos razoáveis que 

infirmem a postulação por justiça gratuita, a dificultar uma análise mais 

acurada quanto à assistência judiciária reclamada, não me parece 

evidente ser caso de indeferimento da postulação, atendido o disposto 

pela Lei Estadual de custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as 

disposições da Lei n.° 1.060/1950 e art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, 

posto que nada leva a crer na inveracidade da declaração de 

hipossuficiência firmada nos autos, defiro o pedido de gratuidade da 

justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda que eventuais 

interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a benesse ora 

alcançada pela parte requerente. O autor explanou uma nova realidade de 

vida, aduzindo que encontra-se desempregado, por se encontrar em 

estado de enfermidade, possuir nova família e, ainda, mais uma filha menor 

com a nova companheira. Aduziu, no mais, que a filha Daniela Tamyres 

Israel Prado, já atingiu a maioridade e que a pensão alimentícia não seria 

mais necessária, por ela não estar estudando. No caso em análise, a raza 

prova carreada aos autos não demonstra a alteração na situação 

financeira vivida pelo autor, bem como, não há prova suficiente que 

comprove se a filha maior está estudando ou não, como aduziu. Desta 

forma, não há possibilidade de autorizar, de plano, a redução da verba 

alimentar. A melhor interpretação quanto ao pressuposto do caput, do art. 

300 do Código de processo Civil – prova inequívoca suficiente para 

convencer quanto à verossimilhança do alegado – é aquela que chega a 

meio termo entre a prova inequívoca, indubitável, e o que se mostra 

verossímil, dentro do possível, viável ou provável, aproximando-se do 

conceito de probabilidade. Assim, na conjunção de concepções que 

parecem antagônicas, já que o inequívoco exclui ou não aceita o que é 

apenas verossímil, deve o intérprete, o operador do direito, sondar e 

apreender os fatos num momento ainda incipiente do feito, com as provas 

possíveis até então, normalmente frágeis, para enxergar se soam 

plausíveis as aduções feitas na conjuntura fática e processual alinhavada. 

Quanto mais se aproximar do que se esperaria como provável, nesse 

rumo deve encaminhar a decisão dele. Se não sugerir essa interpretação 

probabilidade de ser verdadeiro o alegado, a antecipação de tutela deve 

ser indeferida. Porém se for o contrário, isto é, se houver fundada 

probabilidade de prevalecer o aduzido, então a medida antecipatória deve 

ser concedida. Nessa ordem, como expendido linhas volvidas, ainda que 

apresentada a nova condição financeira do autor, por força do art. 1694, 

§ 1, do Código Civil, é indispensável a análise do binômio da 

necessidade/possibilidade, não aduzindo em nada o autor sobre as 

necessidades do alimentando e muito pouco sobre sua condição 

financeira. Lembrado que se cuida de uma adolescente, onde os alimentos 

foram homologados em 30 % do valor do salário-mínimo, como articulado, 

o que não sugere exagero ictu oculi, sob a ótica das necessidades dele, 

dentro do que seria razoável adquirir com tal monta e do que demandaria 

para sobreviver com o concurso da mãe. Temerário reduzi-los de chofre, 

ainda neste momento embrionário do feito, soando a descomprometimento 

antecipar aquilo que não restou encorpado com a robustez necessária ou 

com a nitidez recomendada pela análise retrotraída, sob risco de afetar 

direito certo e determinado de pessoa em situação singular, sobre as 

quais ampara o princípio constitucional da prioridade absoluta, inspirador 

da doutrina da proteção integral, vertida no ECA e com ressonância 

expressa na Lei Civil e no diploma específico do dever alimentar (Lei de 

Alimentos). De qualquer modo, havendo postulação a qualquer tempo, no 

curso da lide, levantados elementos de convicção suficientes, poderá ser 

reapreciado o pedido de antecipação de tutela. Isto Posto, INDEFIRO o 

pedido de exoneração e redução de pensionamento alimentar, em sede de 

tutela antecipada. Designo audiência de conciliação para o dia 23 de 

agosto de 2017, às 13:30 horas. Cite-se a parte requerida, na pessoa de 

sua representante, com pelo menos 20 dias de antecedência para 

comparecer à solenidade. As partes e seus procuradores, ou, como lhes 

aprouver, apenas estes com habilitação para transigir, deverão 

comparecer ao ato, com os ônus decorrentes em caso de ausência, 

conforme dispõe o art. 334, caput, do CPC. DÊ-SE vistas ao Ministério 

Público. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder-MT, 19 de junho de 2017. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001427-78.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEI CELINO CREMASCO (REQUERIDO)

 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 5 (cinco) dias, 

promova ao recolhimento do valor relativo a diligência do senhor Oficial de 

Justiça, através da emissão das guias no site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o ,  e n d e r e ç o  w w w . t j m t . j u s . b r , 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), comprovando nos 

autos, salientando que durante a emissão deverá ser escolhido “perímetro 

urbano”. COLÍDER, 27 de setembro de 2018. Patrícia Novaes Costa 

Dominguez Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001449-39.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERENTE)

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba MT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANASTACIO MOLINAS (REQUERIDO)

FORUM DA COMARCA DE COLIDER (REQUERIDO)

 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 5 (cinco) dias, 

promova ao recolhimento do valor relativo a diligência do senhor Oficial de 

Justiça, através da emissão das guias no site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o ,  e n d e r e ç o  w w w . t j m t . j u s . b r , 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), comprovando nos 

autos. COLÍDER, 26 de setembro de 2018. Patrícia Novaes Costa 

Dominguez Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000111-30.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NICODENO DA SILVA FERREIRA (AUTOR(A))

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 

autos. COLÍDER, 27 de setembro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001480-59.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES (ADVOGADO(A))

OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR FERREIRA BRODA OAB - 872.721.999-20 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE JESUS ASSUNCAO (REQUERIDO)

 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 5 (cinco) dias, 

promova ao recolhimento do valor relativo a diligência do senhor Oficial de 

Justiça, através da emissão das guias no site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o ,  e n d e r e ç o  w w w . t j m t . j u s . b r , 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), comprovando nos 

autos. COLÍDER, 27 de outubro de 2018. Patrícia Novaes Costa Dominguez 

Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001657-23.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM KHALIL (ADVOGADO(A))

HERIEWERTON SILVANDER DOS REIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENIS FERNANDO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 5 (cinco) dias, 

promova ao recolhimento do valor relativo a diligência do senhor Oficial de 

Justiça, através da emissão das guias no site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o ,  e n d e r e ç o  w w w . t j m t . j u s . b r , 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), comprovando nos 

autos. COLÍDER, 27 de setembro de 2018. Patrícia Novaes Costa 

Dominguez Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000715-88.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILI SILVA AQUINO (REQUERIDO)

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Secretaria da Primeira Vara da 

Comarca de Colíder Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/nº Q. 16, 

Setor Leste, Res. Everest, Bairro Jardim Vânia - Colíder – MT Telefone: 66 

3541-1285, ramal 230 E-mail: co.1vara@tjmt.jus.br Certidão de 

Impulsionamento - Ato Ordinatório Manifestação de certidão de Oficial de 

Justiça Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 

203, § 4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da certidão negativa de diligência de 

id. 15295968. COLÍDER, 27 de setembro de 2018 PATRÍCIA NOVAES 

COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 44687 Nr: 1562-93.2007.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON APARECIDO ROSSETO - 

OAB:OAB/MT 12.769

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação à execução, com 

resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “a”, do NCPC, e 

determino o prosseguimento da execução com base na memória de 

cálculo elaborada pela impugnante, que HOMOLOGO, devendo ser ela 

atualizada em razão do lapso temporal decorrido.SOLICITE-SE o 

pagamento do débito, com a devida atualização, por meio de ofício 

Requisitório de Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório dirigido ao Presidente 

do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em consonância com 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034828/9/2018 Página 415 de 849



as disposições contidas nos artigos 535, § 3º, inciso I e 910, § 1º, ambos 

do NCPC e 100, “caput”, da CRFB/88, observando-se, no que couber, as 

disposições do art. 443, § 1º, § 2º e § 3º, da CNGC, tudo devidamente 

instruído com cópia das peças necessárias.Condeno a parte impugnada 

ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido (inciso I, do § 3º, do art. 85, 

do NCPC), ainda que não tenha havido resistência (§ 1º, do art. 85, do 

NCPC). Mas, com o deferimento da gratuidade da justiça, tais valores ficam 

sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) 

anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, somente podendo ser 

executados com a demonstração pelo credor de que a situação que a 

ensejou deixou de existir, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, do 

NCPC.Deixa-se de remeter os autos à instância superior para reexame 

necessário, na dispensa do inciso I, § 3º, do art. 496, do NCPC.Com o 

depósito do respectivo valor, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar, bem como requerer o que entender de 

direito.Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.Após, voltem-me 

os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 53747 Nr: 1181-80.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLENE MATIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação à execução, com 

resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “a”, do NCPC, e 

determino o prosseguimento da execução com base na memória de 

cálculo elaborada pela impugnante, que HOMOLOGO, devendo ser ela 

atualizada em razão do lapso temporal decorrido.SOLICITE-SE o 

pagamento do débito, com a devida atualização, por meio de ofício 

Requisitório de Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório dirigido ao Presidente 

do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em consonância com 

as disposições contidas nos artigos 535, § 3º, inciso I e 910, § 1º, ambos 

do NCPC e 100, “caput”, da CRFB/88, observando-se, no que couber, as 

disposições do art. 443, § 1º, § 2º e § 3º, da CNGC, tudo devidamente 

instruído com cópia das peças necessárias.Condeno a parte impugnada 

ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido (inciso I, do § 3º, do art. 85, 

do NCPC), ainda que não tenha havido resistência (§ 1º, do art. 85, do 

NCPC). Mas, com o deferimento da gratuidade da justiça, tais valores ficam 

sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) 

anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, somente podendo ser 

executados com a demonstração pelo credor de que a situação que a 

ensejou deixou de existir, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, do 

NCPC.Deixa-se de remeter os autos à instância superior para reexame 

necessário, na dispensa do inciso I, § 3º, do art. 496, do NCPC.Com o 

depósito do respectivo valor, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar, bem como requerer o que entender de 

direito.Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.Após, voltem-me 

os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 97480 Nr: 448-07.2016.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE DE ALMEIDA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES FERREIRA DA ROCHA 

JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, Marly Gavioli - OAB:MT 18.740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação à execução, com 

resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “a”, do NCPC, e 

determino o prosseguimento da execução com base na memória de 

cálculo elaborada pela impugnante, que HOMOLOGO, devendo ser ela 

atualizada em razão do lapso temporal decorrido.SOLICITE-SE o 

pagamento do débito, com a devida atualização, por meio de ofício 

Requisitório de Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório dirigido ao Presidente 

do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em consonância com 

as disposições contidas nos artigos 535, § 3º, inciso I e 910, § 1º, ambos 

do NCPC e 100, “caput”, da CRFB/88, observando-se, no que couber, as 

disposições do art. 443, § 1º, § 2º e § 3º, da CNGC, tudo devidamente 

instruído com cópia das peças necessárias.Condeno a parte impugnada 

ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido (inciso I, do § 3º, do art. 85, 

do NCPC), ainda que não tenha havido resistência (§ 1º, do art. 85, do 

NCPC). Mas, com o deferimento da gratuidade da justiça, tais valores ficam 

sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) 

anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, somente podendo ser 

executados com a demonstração pelo credor de que a situação que a 

ensejou deixou de existir, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, do 

NCPC.Deixa-se de remeter os autos à instância superior para reexame 

necessário, na dispensa do inciso I, § 3º, do art. 496, do NCPC.Com o 

depósito do respectivo valor, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar, bem como requerer o que entender de 

direito.Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.Após, voltem-me 

os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 84653 Nr: 2049-53.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VINUCIA PEDREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação à execução, com 

resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “a”, do NCPC, e 

determino o prosseguimento da execução com base na memória de 

cálculo elaborada pela impugnante, que HOMOLOGO, devendo ser ela 

atualizada em razão do lapso temporal decorrido.SOLICITE-SE o 

pagamento do débito, com a devida atualização, por meio de ofício 

Requisitório de Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório dirigido ao Presidente 

do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em consonância com 

as disposições contidas nos artigos 535, § 3º, inciso I e 910, § 1º, ambos 

do NCPC e 100, “caput”, da CRFB/88, observando-se, no que couber, as 

disposições do art. 443, § 1º, § 2º e § 3º, da CNGC, tudo devidamente 

instruído com cópia das peças necessárias.Condeno a parte impugnada 

ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido (inciso I, do § 3º, do art. 85, 

do NCPC), ainda que não tenha havido resistência (§ 1º, do art. 85, do 

NCPC). Mas, com o deferimento da gratuidade da justiça, tais valores ficam 

sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) 

anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, somente podendo ser 

executados com a demonstração pelo credor de que a situação que a 

ensejou deixou de existir, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, do 

NCPC.Deixa-se de remeter os autos à instância superior para reexame 

necessário, na dispensa do inciso I, § 3º, do art. 496, do NCPC.Com o 

depósito do respectivo valor, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar, bem como requerer o que entender de 

direito.Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.Após, voltem-me 

os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 99597 Nr: 1893-60.2016.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 
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Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação à execução, com 

resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “a”, do NCPC, e 

determino o prosseguimento da execução com base na memória de 

cálculo elaborada pela impugnante, que HOMOLOGO, devendo ser ela 

atualizada em razão do lapso temporal decorrido.SOLICITE-SE o 

pagamento do débito, com a devida atualização, por meio de ofício 

Requisitório de Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório dirigido ao Presidente 

do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em consonância com 

as disposições contidas nos artigos 535, § 3º, inciso I e 910, § 1º, ambos 

do NCPC e 100, “caput”, da CRFB/88, observando-se, no que couber, as 

disposições do art. 443, § 1º, § 2º e § 3º, da CNGC, tudo devidamente 

instruído com cópia das peças necessárias.Condeno a parte impugnada 

ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido (inciso I, do § 3º, do art. 85, 

do NCPC), ainda que não tenha havido resistência (§ 1º, do art. 85, do 

NCPC). Mas, com o deferimento da gratuidade da justiça, tais valores ficam 

sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) 

anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, somente podendo ser 

executados com a demonstração pelo credor de que a situação que a 

ensejou deixou de existir, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, do 

NCPC.Deixa-se de remeter os autos à instância superior para reexame 

necessário, na dispensa do inciso I, § 3º, do art. 496, do NCPC.Com o 

depósito do respectivo valor, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar, bem como requerer o que entender de 

direito.Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.Após, voltem-me 

os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 87475 Nr: 870-50.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEVI DA SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALENCAR FIEGENBAUM - 

OAB:12900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, e o 

faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do 

NCPC, para o fim de:a) DECLARAR a inexistência dos débitos apontados 

na inicial, no valor de R$ 6.036,00 (seis mil reais e trinta e seis centavos) e 

R$ 911,00 (novecentos e onze reais), determinando à empresa reclamada 

que proceda ao cancelamento das inscrições do nome da parte 

reclamante junto aos cadastros de inadimplentes pelas aludidas dívidas, 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis, em analogia ao § 3º, do art. 43, do CDC, 

caso ainda não tenha sido feito;b) CONDENAR a empresa reclamada ao 

pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, 

devidos em favor da parte reclamante, com juros de mora de 1% ao mês, 

a partir de cada evento danoso, nos dias 06/02/2009 e 06/01/2013 (fl. 14), 

na forma do art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do Superior Tribunal de 

Justiça, e correção monetária pelo IPCA-E a partir desta data, consoante 

art. 394 e art. 397 do Código Civil e Súmula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça.IV - DISPOSIÇÕES FINAISCONDENO a ré ao pagamento das custas 

e despesas processuais, na dicção do art. 82, “caput”, do NCPC, bem 

como em honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por 

cento) do valor da condenação ou do proveito econômico obtido, com 

fulcro no inciso I, do § 3º, do art. 85, do NCPC, pois que: a) regular a 

natureza e a importância da causa; b) acessível o lugar da prestação do 

serviço; c) bom o grau de zelo do profissional e o trabalho por ele 

realizado; e d) baixa exigência temporal do serviço fornecido.Após o 

trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel 

CNGC.Nos termos do § 4º, do art. 317, da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - CNGC, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

s i s t e m a  i n f o r m a t i z a d o  A P O L O / P J E / T J M T . P u b l i q u e - s e . 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37881 Nr: 186-09.2006.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES DAMBROS GALLELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:54l6/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação à execução, com 

resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “a”, do NCPC, e 

determino o prosseguimento da execução com base na memória de 

cálculo elaborada pela impugnante, que HOMOLOGO, devendo ser ela 

atualizada em razão do lapso temporal decorrido.SOLICITE-SE o 

pagamento do débito, com a devida atualização, por meio de ofício 

Requisitório de Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório dirigido ao Presidente 

do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em consonância com 

as disposições contidas nos artigos 535, § 3º, inciso I e 910, § 1º, ambos 

do NCPC e 100, “caput”, da CRFB/88, observando-se, no que couber, as 

disposições do art. 443, § 1º, § 2º e § 3º, da CNGC, tudo devidamente 

instruído com cópia das peças necessárias.Condeno a parte impugnada 

ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido (inciso I, do § 3º, do art. 85, 

do NCPC), ainda que não tenha havido resistência (§ 1º, do art. 85, do 

NCPC). Mas, com o deferimento da gratuidade da justiça, tais valores ficam 

sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) 

anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, somente podendo ser 

executados com a demonstração pelo credor de que a situação que a 

ensejou deixou de existir, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, do 

NCPC.Deixa-se de remeter os autos à instância superior para reexame 

necessário, na dispensa do inciso I, § 3º, do art. 496, do NCPC.Com o 

depósito do respectivo valor, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar, bem como requerer o que entender de 

direito.Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.Após, voltem-me 

os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 96989 Nr: 83-50.2016.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONORA GONÇALVES MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação à execução, com 

resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “a”, do NCPC, e 

determino o prosseguimento da execução com base na memória de 

cálculo elaborada pela impugnante, que HOMOLOGO, devendo ser ela 

atualizada em razão do lapso temporal decorrido.SOLICITE-SE o 

pagamento do débito, com a devida atualização, por meio de ofício 

Requisitório de Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório dirigido ao Presidente 

do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em consonância com 

as disposições contidas nos artigos 535, § 3º, inciso I e 910, § 1º, ambos 

do NCPC e 100, “caput”, da CRFB/88, observando-se, no que couber, as 

disposições do art. 443, § 1º, § 2º e § 3º, da CNGC, tudo devidamente 

instruído com cópia das peças necessárias.Condeno a parte impugnada 

ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários 
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advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido (inciso I, do § 3º, do art. 85, 

do NCPC), ainda que não tenha havido resistência (§ 1º, do art. 85, do 

NCPC). Mas, com o deferimento da gratuidade da justiça, tais valores ficam 

sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) 

anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, somente podendo ser 

executados com a demonstração pelo credor de que a situação que a 

ensejou deixou de existir, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, do 

NCPC.Deixa-se de remeter os autos à instância superior para reexame 

necessário, na dispensa do inciso I, § 3º, do art. 496, do NCPC.Com o 

depósito do respectivo valor, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar, bem como requerer o que entender de 

direito.Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.Após, voltem-me 

os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 93382 Nr: 1592-50.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE VEDOY DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação à 

execução, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea 

“a”, do NCPC, e determino o prosseguimento da execução com base na 

memória de cálculo elaborada pela Contadoria Judicial, que o 

HOMOLOGO.SOLICITE-SE o pagamento do débito, com a devida 

atualização, por meio de ofício Requisitório de Pequeno Valor – RPV e/ou 

Precatório dirigido ao Presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, em consonância com as disposições contidas nos artigos 535, § 

3º, inciso I e 910, § 1º, ambos do NCPC e 100, “caput”, da CRFB/88, 

observando-se, no que couber, as disposições do art. 443, § 1º, § 2º e § 

3º, da CNGC, tudo devidamente instruído com cópia das peças 

necessárias.Condeno a parte impugnada ao pagamento de custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico obtido 

(inciso I, do § 3º, do art. 85, do NCPC), ainda que não tenha havido 

resistência (§ 1º, do art. 85, do NCPC). Mas, com o deferimento da 

gratuidade da justiça, tais valores ficam sob condição suspensiva de 

exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da 

respectiva decisão, somente podendo ser executados com a 

demonstração pelo credor de que a situação que a ensejou deixou de 

existir, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC.Deixa-se de remeter 

os autos à instância superior para reexame necessário, na dispensa do 

inciso I, § 3º, do art. 496, do NCPC.Com o depósito do respectivo valor, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar, 

bem como requerer o que entender de direito.Decorrido o prazo sem 

man i fes tação ,  ce r t i f i q u e - s e . A p ó s ,  v o l t e m - m e  o s  a u t o s 

conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 84412 Nr: 1814-86.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORANDINA MATIAS FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação à execução, com 

resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “a”, do NCPC, e 

determino o prosseguimento da execução com base na memória de 

cálculo elaborada pela impugnante, que HOMOLOGO, devendo ser ela 

atualizada em razão do lapso temporal decorrido.SOLICITE-SE o 

pagamento do débito, com a devida atualização, por meio de ofício 

Requisitório de Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório dirigido ao Presidente 

do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em consonância com 

as disposições contidas nos artigos 535, § 3º, inciso I e 910, § 1º, ambos 

do NCPC e 100, “caput”, da CRFB/88, observando-se, no que couber, as 

disposições do art. 443, § 1º, § 2º e § 3º, da CNGC, tudo devidamente 

instruído com cópia das peças necessárias.Condeno a parte impugnada 

ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido (inciso I, do § 3º, do art. 85, 

do NCPC), ainda que não tenha havido resistência (§ 1º, do art. 85, do 

NCPC). Mas, com o deferimento da gratuidade da justiça, tais valores ficam 

sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) 

anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, somente podendo ser 

executados com a demonstração pelo credor de que a situação que a 

ensejou deixou de existir, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, do 

NCPC.Deixa-se de remeter os autos à instância superior para reexame 

necessário, na dispensa do inciso I, § 3º, do art. 496, do NCPC.Com o 

depósito do respectivo valor, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar, bem como requerer o que entender de 

direito.Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.Após, voltem-me 

os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 53347 Nr: 786-88.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DINATI DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT, SÉRGIO DE JESUS DA SILVA - OAB:10.699-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação à execução, com 

resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “a”, do NCPC, e 

determino o prosseguimento da execução com base na memória de 

cálculo elaborada pela impugnante, que HOMOLOGO, devendo ser ela 

atualizada em razão do lapso temporal decorrido.SOLICITE-SE o 

pagamento do débito, com a devida atualização, por meio de ofício 

Requisitório de Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório dirigido ao Presidente 

do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em consonância com 

as disposições contidas nos artigos 535, § 3º, inciso I e 910, § 1º, ambos 

do NCPC e 100, “caput”, da CRFB/88, observando-se, no que couber, as 

disposições do art. 443, § 1º, § 2º e § 3º, da CNGC, tudo devidamente 

instruído com cópia das peças necessárias.Condeno a parte impugnada 

ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido (inciso I, do § 3º, do art. 85, 

do NCPC), ainda que não tenha havido resistência (§ 1º, do art. 85, do 

NCPC). Mas, com o deferimento da gratuidade da justiça, tais valores ficam 

sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) 

anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, somente podendo ser 

executados com a demonstração pelo credor de que a situação que a 

ensejou deixou de existir, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, do 

NCPC.Deixa-se de remeter os autos à instância superior para reexame 

necessário, na dispensa do inciso I, § 3º, do art. 496, do NCPC.Com o 

depósito do respectivo valor, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar, bem como requerer o que entender de 

direito.Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.Após, voltem-me 

os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 93035 Nr: 1341-32.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERA DO CARMO CORRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES FERREIRA DA ROCHA 

JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação à execução, com 

resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “a”, do NCPC, e 

determino o prosseguimento da execução com base na memória de 

cálculo elaborada pela impugnante, que HOMOLOGO, devendo ser ela 

atualizada em razão do lapso temporal decorrido.SOLICITE-SE o 

pagamento do débito, com a devida atualização, por meio de ofício 

Requisitório de Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório dirigido ao Presidente 

do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em consonância com 

as disposições contidas nos artigos 535, § 3º, inciso I e 910, § 1º, ambos 

do NCPC e 100, “caput”, da CRFB/88, observando-se, no que couber, as 

disposições do art. 443, § 1º, § 2º e § 3º, da CNGC, tudo devidamente 

instruído com cópia das peças necessárias.Condeno a parte impugnada 

ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido (inciso I, do § 3º, do art. 85, 

do NCPC), ainda que não tenha havido resistência (§ 1º, do art. 85, do 

NCPC). Mas, com o deferimento da gratuidade da justiça, tais valores ficam 

sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) 

anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, somente podendo ser 

executados com a demonstração pelo credor de que a situação que a 

ensejou deixou de existir, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, do 

NCPC.Deixa-se de remeter os autos à instância superior para reexame 

necessário, na dispensa do inciso I, § 3º, do art. 496, do NCPC.Com o 

depósito do respectivo valor, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar, bem como requerer o que entender de 

direito.Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.Após, voltem-me 

os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 99939 Nr: 2121-35.2016.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA SANTIAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES FERREIRA DA ROCHA 

JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, Marly Gavioli - OAB:MT 18.740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação à execução, com 

resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “a”, do NCPC, e 

determino o prosseguimento da execução com base na memória de 

cálculo elaborada pela impugnante, que HOMOLOGO, devendo ser ela 

atualizada em razão do lapso temporal decorrido.SOLICITE-SE o 

pagamento do débito, com a devida atualização, por meio de ofício 

Requisitório de Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório dirigido ao Presidente 

do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em consonância com 

as disposições contidas nos artigos 535, § 3º, inciso I e 910, § 1º, ambos 

do NCPC e 100, “caput”, da CRFB/88, observando-se, no que couber, as 

disposições do art. 443, § 1º, § 2º e § 3º, da CNGC, tudo devidamente 

instruído com cópia das peças necessárias.Condeno a parte impugnada 

ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido (inciso I, do § 3º, do art. 85, 

do NCPC), ainda que não tenha havido resistência (§ 1º, do art. 85, do 

NCPC). Mas, com o deferimento da gratuidade da justiça, tais valores ficam 

sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) 

anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, somente podendo ser 

executados com a demonstração pelo credor de que a situação que a 

ensejou deixou de existir, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, do 

NCPC.Deixa-se de remeter os autos à instância superior para reexame 

necessário, na dispensa do inciso I, § 3º, do art. 496, do NCPC.Com o 

depósito do respectivo valor, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar, bem como requerer o que entender de 

direito.Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.Após, voltem-me 

os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 92781 Nr: 1175-97.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CELESTINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora do retorno dos autos.

Após, nada sendo requerido e ante o trânsito em julgado do acórdão, 

remetam-se os presentes autos ao arquivo com as devidas cautelas de 

estilo, observando-se em tudo a novel CNGC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 90231 Nr: 3148-24.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE APARECIDA XAVIER DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora do retorno dos autos.

Após, nada sendo requerido e ante o trânsito em julgado do acórdão, 

remetam-se os presentes autos ao arquivo com as devidas cautelas de 

estilo, observando-se em tudo a novel CNGC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 82842 Nr: 185-77.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRAZ LOPES CAVALHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO CESAR PEREIRA 

MARTINS JUNIOR - OAB:MT 14256-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Barbosa Caldeira - 

OAB:0

 Vistos.

Intime-se a parte autora do retorno dos autos.

Após, nada sendo requerido e ante o trânsito em julgado do acórdão, 

remetam-se os presentes autos ao arquivo com as devidas cautelas de 

estilo, observando-se em tudo a novel CNGC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 81265 Nr: 2328-73.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVAIR DE JESUS BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AUGUSTO DA SILVA - 

OAB:15993-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora do retorno dos autos.

Após, nada sendo requerido e ante o trânsito em julgado do acórdão, 

remetam-se os presentes autos ao arquivo com as devidas cautelas de 
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estilo, observando-se em tudo a novel CNGC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57706 Nr: 1990-36.2011.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. MOURA ANTONAGE, NORIVAL EGEA 

ANTONAGI, APARECIDA MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora do retorno dos autos.

Após, nada sendo requerido e ante o trânsito em julgado do acórdão, 

remetam-se os presentes autos ao arquivo com as devidas cautelas de 

estilo, observando-se em tudo a novel CNGC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 56074 Nr: 485-10.2011.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMILSO RODRIGUES LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora do retorno dos autos.

Após, nada sendo requerido e ante o trânsito em julgado do acórdão, 

remetam-se os presentes autos ao arquivo com as devidas cautelas de 

estilo, observando-se em tudo a novel CNGC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 45321 Nr: 2144-93.2007.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON SOARES NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora do retorno dos autos.

Após, nada sendo requerido e ante o trânsito em julgado do acórdão, 

remetam-se os presentes autos ao arquivo com as devidas cautelas de 

estilo, observando-se em tudo a novel CNGC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

2ª Vara

Edital

EDITAL DE AVISO AOS CREDORES SOBRE O DEFERIMENTO DO 

PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RELAÇÃO 

DE CREDORES

PRAZO: 30 DIAS

PROCESSO: 1001295-21.2018.8.11.0009 - PJE

 ESPÉCIE/ASSUNTO: RECUPERAÇÃO JUDICIAL (129).

PARTES REQUERENTES: DORCIDIO MARENGO E CIA LTDA – ME – CNPJ: 

21.241.117/0001-37.

ADVOGADO DAS REQUERENTES: KARLOS LOCK, OAB/MT 16.828.

ADMINISTRADOR JUDICIAL: AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, CNPJ n° 

25.313..759/0001-55. INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: CREDORES e 

EVENTUAIS INTERESSADOS

RESUMO DA INICIAL: "Tratam os presentes autos de pedido de 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL ajuizado pela empresa DORCIDIO MARENGO E 

CIA LTDA – ME, devidamente qualificada nos autos em epígrafe. Relata, 

mediante declaração subscrita por seus sócios, que atua no comércio de: 

Vemos do narrado que a própria empresa fora adquirida em meados de 

agosto de 2014, passando por um dos piores períodos de crise financeira 

no Brasil, e mesmo superando as adversidades enfrentadas ao longo dos 

últimos anos a empresa vem se mantendo ativa no município de Colíder/MT, 

em razão do ramo em que a empresa atua. Ocorre Excelência, que em 

decorrência da crise no cenário nacional, em meados de fevereiro de 

2015, a empresa começou a sofrer os efeitos da referida crise, tendo os 

administradores que se sujeitarem a linha de credito de financiamentos e 

troca de cheques com agiotas/factoring, tendo como consequências 

drásticas ao pagamento dos índices consideravelmente elevados de juros 

para permanecer operando, com pagamento de juros elevados, tornando 

difícil equalizar o passivo da empresa. Seus sócios, por conseguinte, não 

mediram esforços para tentar equilibrar o passivo da empresa, e com o 

passar do tempo, a empresa conseguiu folego para almejar novos voos, 

momento em que surgiram negociações com empresas de semente e 

herbicidas, firmando novos negócios a preço fixo. Em decorrência das 

novas possibilidades de negócios, a empresa começou a promover 

vendas futuras de sementes e herbicidas, sendo que, após a aquisição 

dos produtos para revenda, quando da entrega, fora constatado que os 

valores estavam em divergência com o que fora de fato pactuado. Deu-se 

inicio então, uma negociação com as empresas de sementes e herbicidas 

visando minimizar o prejuízo, posto que, com o valor diferente do 

pactuado, diminuiu-se a margem operacional da empresa quando da 

revenda das sementes e herbicidas aos produtores rurais. Como se não 

bastasse, houve ainda um prejuízo devido às sementes fornecidas uma 

vez que estas não brotaram após o plantio, gerando indisposição e 

problemas com os clientes que as adquiriram, e devido a essa situação os 

clientes não adimpliram pelo produto adquirido, tendo empresa que 

amargar com o prejuízo de aproximadamente R$ 57.000,00 (cinquenta e 

sete mil reais) as empresas de sementes. Em meados do ano de 2017 a 

administradora Grasiele teve problemas de saúde, necessitando se 

ausentar da empresa por uma época, e quando se deparou com o 

surgimento de muitas dívidas, após outro levantamento, por conta do 

descontrole com a ausência da referida administradora, agravou-se ainda 

mais a situação de dificuldade econômica que a empresa vinha 

enfrentando. Em novembro de 2017 com a retirada do sócio Dorcidio 

Marengo, o Senhor Sandro Marcos Ihabuinski fora incluso ao quadro 

societário da empresa, buscando melhorias no exercício da administração, 

sendo fixados 50% (cinquenta por cento) das quotas do capital social a 

Senhora Grasiele Marengo e os outros 50% (cinquenta por cento) ao 

Senhor Marcos, alterando único e tão somente a razão social da empresa 

para "G. MARENGO & CIA LTDA ME". Concomitante a tudo isto, com a 

crise do cenário nacional que perdura até a presente data, acabou por 

afetar os clientes, devido à baixa comercialização do gado e a alta dos 

produtos agropecuários, originando novo período de inadimplência. 

Visando superar a crise instalada, a empresa não teve alternativa, senão 

recorrer novamente à troca de cheques e empréstimos bancários para 

poder equalizar o passivo, para tanto, reduzindo os custos operacionais 

por meio da dispensa de funcionários. Em assim sendo, tem-se que um 

dos fatores primordiais que contribuíram para atual dificuldade econômica 

que a empresa se encontra, foram os grandes impactos de aumentos de 

custos operacionais, impostos, e diminuição de vendas no varejo que, é 

onde se tem uma margem melhor, e desta forma absorveram parte dos 

prejuízos para evitarem as perdas no mercado interno. Tal cenário aliada 

ao aumento da inadimplência dos clientes, bem como, ao elevado juros 

bancários, fez com que a empresa comprometesse seu fluxo de caixa 

levando a mesma, ora Autora, a uma crise econômica que se agravou 

ainda mais com os drásticos episódios da economia brasileira. No entanto, 

todas as medidas implementadas visando a contensão de despesas, não 

obtiveram êxito dentro do planejado, sendo que a empresa passou a não 

conseguir adimplir seus fornecedores em dia, comprando com maior prazo 

e tendo que emprestar capital de giro junto a alguns bancos, a fim de se 

manter ativo no mercado, a uma por ser o único sustento de sua sócia 

proprietária e a duas por possuir 11 (onze) funcionários que dependiam e 

dependem diretamente do negócio para sustento próprio e de suas 

famílias. Em assim sendo, toda a solidez alcançada pela empresa, não 

foram aptas para afastar a crise econômico-financeira instaurada em um 
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cenário nacional cumulada com fatores externos e alheios aos seus 

sócios, razão pela qual, necessário se faz a oportunidade de 

reestruturação da mesma, pois hodiernamente, encontra-se impossibilitado 

de continuar honrando com seus compromissos com as instituições 

financeiras, fornecedores, impostos e colaboradores buscando assim 

soluções para continuarem, sabendo que o negócio é lucrativo e viável. 

Ademais, mesmo diante de todas as dificuldades suportadas, o 

Requerente vem lutando para permanecer no mercado, mantendo a 

esperança de melhoria no comércio, fato este que vem ocorrendo, até 

mesmo por se tratar de uma empresa viável, entretanto percebeu-se que 

somente uma recuperação judicial seria suficiente para o soerguimento, já 

que no período de graça dos 180 dias, poderia se levantar capital 

suficiente para pagar todos os credores.

RESUMO DA DECISÃO: Ante o exposto: a) com base no art. 52 da Lei 

11.101/05, DEFIRO o processamento da recuperação judicial da empresa 

G. MARENGO & CIA LTDA EPP, nome fantasia "AGROVALE", empresa de 

pequeno porte, inscrita no CNPJ sob nº 21.241.117/0001-37, instalada na 

Avenida Colonizador Roque Guedes, nº 972, Bairro Jardim Eldorado, Setor 

Leste, em Colíder e, consequentemente, DETERMINO a suspensão do 

andamento de todas as ações ou execuções contra a parte autora, pelo 

prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir desta data (art. 6º, § 

4º, da Lei 11.101/05), permanecendo os respectivos autos nos juízos em 

que se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º, 2º e 7º do 

art. 6º e as relativas a créditos na forma dos §§ 3º e 4º do art. 49, 

cabendo à parte devedora comunicar a suspensão junto aos juízos 

competentes (art. 52, § 3º, da Lei 11.101/05); b) INDEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA para a suspensão das restrições de crédito e 

apontamentos nas serventias extrajudiciais desta Comarca e de quaisquer 

outras que possam existir protestos, bem como a abstenção de novas 

inserções dos órgãos de crédito, tais como SERASA, SPC, CCF, CADIN, 

SCPC, SISBACEN, por não haver demonstração da probabilidade de o 

direito existir, nos termos do art. 300, "caput", do NCPC. IV - DISPOSIÇÕES 

FINAIS Comunique-se o DCA da presente decisão, que autorizou a 

regularização por ele do valor arrecadado da guia de complementação de 

custas e taxas judiciais de Num. 15148439 - Pág. 1, correspondente ao 

valor da primeira parcela da guia de distribuição/mediação de Num. 

15202729 - Pág. 3, pois que ausente prejuízo ao erário público. Advirta-se 

a parte autora para a devida emissão das próximas guias para pagamento 

das parcelas das custas processuais, devendo observar com rigor o 

procedimento indicado pelo DCA, sob pena de extinção do feito sem 

julgamento do mérito. Nos termos do art. 52, inciso II, da Lei 11.101/05, 

dispenso a apresentação de certidões negativas para que a devedora 

exerça suas atividades, exceto para contratação com o Poder Público ou 

para recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, 

acrescendo. Deverá a parte autora apor em todos os atos, contratos e 

documentos firmados por ela, após o respectivo nome empresarial, a 

expressão "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL" (art. 69 da Lei 11.101/05). Em 

relação aos documentos juntados ao feito (decisões judiciais Num. 

14492770 - Pág. 1/5 e Num. 14492780 - Pág. 1/5, extrato processual Num. 

14492799 - Pág. 1/121, sentença Num. 14493007 - Pág. 1/30 e fluxo de 

caixa da empresa Ouro Verde Supermercado Num. 14493175 - Pág. 1/4), 

por se tratarem de peças estranhas ao processo, DETERMINO o 

desentranhamento pela zelosa Secretaria Judicial. Intime, a Secretaria 

Judicial, o administrador judicial acima nomeado COM URGÊNCIA. No prazo 

de 05 (cinco) dias, deverá a recuperanda apresentar a sua lista completa 

de credores, na forma exigida pelo art. 51, inciso III, da Lei 11.101/05, 

incluindo todos os créditos devidos, até mesmo aqueles não sujeitos aos 

efeitos da recuperação judicial, a qual deverá constar do edital previsto no 

§ 1º, do art. 52, § 1º, do mesmo diploma legal. Em igual prazo, a 

recuperanda deverá apresentar em secretaria, por meio do endereço 

eletrônico co.1vara@tjmt.jus.br, a minuta do edital referente ao art. 52, § 

1º, da Lei 11.101/05, na qual deverá constar: 1) o resumo do pedido do 

devedor e desta decisão; 2) a relação nominal de credores apresentada 

na forma exigida no parágrafo anterior, com a discriminação do valor e a 

classificação de cada crédito em formato compatível (.doc - Word). 

Ressalta-se que essa providência busca evitar demora na elaboração da 

minuta do edital, fato que pode comprometer a eficácia do processo de 

recuperação judicial. A recuperanda deverá, no prazo improrrogável de 60 

(sessenta) dias, apresentar o plano de recuperação, sob pena de 

convolação em falência, observando os requisitos previstos no art. 53, 

incisos I, II e III, da Lei 11.101/05. A empresa devedora deverá apresentar 

ao administrador judicial as contas demonstrativas mensais (balancetes) 

enquanto perdurar a recuperação judicial, até o dia 10 (dez) de cada mês, 

sob pena de destituição de seus administradores, bem como permitir o 

amplo e irrestrito acesso do administrador judicial às instalações da 

empresa e a toda e qualquer documentação que se fizer necessária em 

decorrência deste procedimento. A parte autora, desde a data de 

distribuição da presente recuperação judicial, não poderá alienar ou 

onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade 

reconhecida por este Juízo, depois de ouvido o Comitê de Credores, com 

exceção daqueles previamente relacionados no Plano de Recuperação 

Judicial, consoante dispõe o art. 66 da Lei 11.101/05. Fica vedada a venda 

ou retirada do estabelecimento da devedora dos bens de capital 

essenciais à atividade empresarial durante o prazo a que se refere o § 4º, 

do art. 6º da Lei 11.101/05, conforme art. 49, § 3º do mesmo Diploma 

Legal. A Secretaria Judicial deve providenciar a intimação do Ministério 

Público mediante vista dos autos e da(s) Fazenda(s) Pública(s) Federal, 

Estadual(is) e Municipal(is) por carta, onde a devedora tiver 

estabelecimento, para conhecimento do presente feito (art. 52, inciso V, 

da Lei 11.101/05). Comunique-se o deferimento do processamento da 

recuperação judicial ao Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região 

(Justiça do Trabalho), remetendo-lhe cópia da decisão, bem como remeta 

o decisório por Malote Digital para todas as Varas Cíveis da Justiça 

Estadual de Mato Grosso. Oficie-se à Junta Comercial do Estado de Mato 

Grosso para anotação da recuperação judicial no registro 

correspondente, conforme dispõe o art. 69, parágrafo único, da Lei 

11.101/05. Após,a apresentação da minuta do edital, deverá a Secretaria 

expedi-lo (o edital, para publicação no órgão oficial, o qual deverá conter 

os requisitos previstos no art. 52, § 1º, da Lei 11.101/05: I – o resumo do 

pedido do devedor e da decisão que defere o processamento da 

recuperação judicial; II – a relação nominal de credores, em que se 

discrimine o valor atualizado e a classificação de cada crédito; III – a 

advertência de que os credores têm o prazo de a) 15 (quinze) dias para 

apresentarem suas habilitações ou as suas divergências quanto aos 

créditos relacionados diretamente ao Administrador Judicial, nos termos do 

ar. 7º, § 1º, da Lei 11.101/05; e b) 30 (trinta) dias para apresentarem 

eventual objeção ao plano de recuperação judicial apresentado pelo 

devedor, nos termos do art. 55 da Lei 11.101/05, contados a partir da 

publicação do edital a que alude o art. 7º, § 2º, da citada lei. A Secretaria 

Judicial deverá providenciar a publicação do edital no Diário da Justiça 

Eletrônico - DJE e remetê-lo à recuperanda, que efetivará a publicação no 

órgão oficial e em jornal de grande circulação estadual, no prazo de 05 

(cinco) dias. Após a apresentação do plano de recuperação, expeça-se 

novo edital contendo o aviso do art. 53, parágrafo único, da Lei 11.101/05, 

com prazo de 30 (trinta) dias corridos para eventuais objeções pelos 

credores, o qual deverá ser publicado juntamente com o edital do art. 7º, § 

2º, da Lei 11.101/05 (art. 55, Lei 11.101/05), contendo a lista de credores 

do Administrador Judicial, caso já esteja acostada aos autos, indicando o 

local, horário e prazo comum em que os documentos que fundamentaram 

a elaboração da lista estão disponíveis para consulta, bem como 

constando as advertências do art. 8º da Lei 11.101/05, principalmente o 

prazo de 10 (dez) dias para distribuição perante esta Vara de 

impugnações sobre eventual ausência de crédito, legitimidade, importância 

ou classificação. A Secretaria Judicial deverá incluir no Sistema PJE os 

dados dos credores e respectivos advogados, que porventura 

apresentem instrumento procuratório, para que recebam intimação de 

todas as decisões proferidas nestes autos. Destaca-se, entanto, que os 

prazos específicos da Lei 11.101/05 correrão a partir da publicação dos 

respectivos editais nos órgãos oficiais (art. 191 da Lei 11.101/05). 

Registra-se que, cabe aos credores da empresa devedora exercerem a 

fiscalização e auxiliarem na verificação da situação econômica financeira 

daquela, uma vez que a decisão quanto a aprovação ou não do plano, se 

for o caso, compete à Assembleia Geral de Credores, ou seja, nesta fase 

o magistrado deve se ater apenas e tão somente à crise informada e a 

satisfação dos requisitos legais dos arts. 48 e 51 da Lei 11.101/05. Alfim, 

ADVIRTO que sonegar ou omitir informações ou prestar informações 

falsas no processo de recuperação judicial, com o fim de induzir a erro o 

Juízo, o Ministério Público, os credores, a assembleia geral de credores, o 

Comitê ou o administrador judicial, cabe pena de 02 (dois) a 04 (quatro) 

anos de reclusão e multa (art. 171 da Lei 11.101/05). Intimem-se. 

Cientifique-se o Ministério Público. Cumpra-se.

RELAÇÃO DE CREDORES DA DEVEDORA DORCIDIO MARENGO E CIA 

LTDA – ME: BANCO BRADESCO S/A – QUIROGRAFÁRIO – R$ 150.000,00; 

ALIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. AGROPECUARIA LTDA – 
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QUIROGRAFÁRIO – R$ 1.663,71; AMARAL PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA 

– QUIROGRAFÁRIO – R$ 50,00; AUTO POSTO CORONEL LTDA – 

QUIROGRAFÁRIO – R$100,00; DMM LOPES FILHO LTDA – 

QUIROGRAFÁRIO – R$4.023,83; GLOBOAVES SÃO PAULO 

AGROVICOLA LTDA – QUIROGRAFÁRIO – R$1.400,00; KELLDRIN 

INDUSTRIAL LTDA – QUIROGRAFÁRIO – R$1.241,22; SOUBHIA E CIA 

LTDA – QUIROGRAFÁRIO – R$12.312,68; ZOETIS IND PROD 

VETERINARIOS LTDA – QUIROGRAFÁRIO – R$514.157,23; SEMENTES 

MONIQUE – QUIROGRAFÁRIO – R$326.000,00; CASA DO ADUBO S/A – 

QUIROGRAFÁRIO – R$78.269,50; ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL I Q A 

P S A – QUIROGRAFÁRIO – R$295.445,74; ADRIANA MIQUELLETE DA 

COSTA – SEMENTES SELEGRAM – TRABALHISTA – R$1.768,06; ALEX 

TEODORO NUNES – TRABALHISTA – R$2.134,00; JULIA IZAURA VIANA – 

TRABALHISTA – R$1.768,06; LEANDRO GONÇALVEZ – TRABALHISTA – 

R$3.002,83; SUELI GONZAGA DOS SANTOS – TRABALHISTA – 

R$1.071,72; CHRISTIAN KEN KAWAKAMI – TRABALHISTA – R$233,33; 

IVALDIR JUNIOR MEDEIROS DONASSAN – TRABALHISTA – R$233,33.

RELAÇÃO DE CREDORES EXTRACONCURSAIS DA DEVEDORA DORCIDIO 

MARENGO E CIA LTDA – ME: CONFINS – EXTRACONCURSAL – R$ 127,94; 

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – EXTRACONCURSAL – R$ 1.576,81; 

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – EXTRACONCURSAL – R$205,78; 

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – EXTRACONCURSAL – R$ 1.538,73; INSS – 

EXTRACONCURSAL – R$ 3.270,24; INSS – EXTRACONCURSAL – R$ 

3.547,35; INSS – EXTRACONCURSAL – R$ 3.000,22; INSS 

(PARCELAMENTO) – EXTRACONCURSAL – R$ 16.649,19; IRPJ – 

EXTRACONCURSAL – R$ 1.728,01; IRPJ – EXTRACONCURSAL – R$ 

1.709,70; PIS – EXTRACONCURSAL – R$ 27,72.

ADVERTÊNCIAS: Ficam intimados os credores e terceiros dos prazos 

previstos no artigo 7º, § 1º, da lei nº 11.101/05 de 15 (quinze) dias para 

apresentação de habilitações de crédito a serem entregues ao 

administrador judicial, e ainda para que, querendo, no prazo de 30 (trinta) 

dias, apresentarem objeção ao plano de recuperação a ser apresentado 

nos termos do art. 55 desta lei. Ficam ainda intimados os credores e 

terceiros de que foi nomeado Administrador Judicial a empresa AJ1 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, CNPJ n° 25.313..759/0001-55, representada 

por RICARDO FERREIRA DE ANDRADE, inscrito na OAB/MT n.º 9764-A, 

com endereço na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, n.º 2.254, 

10º Andar, sala 1006, Edifício American B. Center, e-mail 

ricardo@aj1.com.br, onde os documentos da recuperanda podem ser 

consultados. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu 

Patrícia Novaes Costa Dominguez, Analista Judiciária, digitei.

 Colíder/MT, 26 de setembro de 2018.

PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ

Analista Judiciária

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000781-39.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES (ADVOGADO(A))

ANISIO PEREIRA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000781-39.2016.8.11.0009. AUTOR: ANISIO 

PEREIRA COSTA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, 

etc. Trata-se de Ação Previdenciária proposta por Anisio Pereira Costa, 

contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS alegando, em síntese, 

que em virtude de sua enfermidade, está incapacitado de exercer seu 

labor habitual. Aduz, ainda, que recebeu administrativamente o benefício 

de auxílio-doença, contudo, mesmo não estando apto ao trabalho, o teve 

cessado. À inicial foi recebida ao ID 4737911, momento em que fora 

indeferida a tutela antecipada pleiteada pelo autor, bem como, determinada 

a realização de perícia médica. Ato contínuo, fora deferido os benefícios 

da justiça gratuita e determinada a citação da parte requerida. Aportado o 

laudo pericial ao ID 8716373. Devidamente citada, a Autarquia Ré 

apresentou contestação ao ID 9827315, alegando, em síntese, que o autor 

não preenche os requisitos necessários para a concessão da 

aposentadoria por invalidez. Ao final, pugnou pela improcedência da ação. 

Ao ID 9932012, a parte autora apresentou impugnação à contestação. Ao 

ID 11675525, fora certificado a intempestividade da contestação. É o 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 1 – Inicialmente, cumpre anotar, que o 

caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, 

nos termos do inciso I, do artigo 355 do Novo Código de Processo Civil, 

não havendo a necessidade de dilação probatória: ”Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: I – não houver necessidade de produção de outras provas; II – o 

réu for revel, ocorrer o previsto no art. 344 e não houver requerimento de 

prova, na forma do art. 349”. Neste contexto, vale registrar que o 

requerido, conforme certidão de ID 11675525, apresentou contestação 

intempestivamente, razão pela qual, DECRETO SUA REVELIA. Todavia, não 

se aplicam os efeitos da revelia, uma vez que, se trata de direito 

indisponível. 2 - Destarte, estando devidamente instruído o feito e, não 

havendo mais preliminares a serem decididas, passo ao julgamento do 

mérito. In casu, nota-se que a controvérsia do embate recaía sobre um 

aspecto, qual seja, no fato de a requerente demonstrar sua incapacidade 

para o trabalho, uma vez que a qualidade de segurado restou comprovada 

através dos documentos juntado ao ID 9827320. Pois bem. Dispõe o artigo 

1º da Lei 8.213/91 que: “A Previdência Social, mediante contribuição, tem 

por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de 

manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade 

avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte 

daqueles de quem dependiam economicamente”. Acerca do tema, Sérgio 

Pinto Martins leciona: “É a Previdência Social o segmento da Seguridade 

Social, composta de um conjunto de princípios, de regras e de instituições 

destinado a estabelecer um sistema de proteção social, mediante 

contribuição, que tem por objetivo proporcionar meios indispensáveis de 

subsistência do segurado e a sua família, quando ocorrer certa 

divergência prevista em lei” (in Direito da Seguridade Social, 19 ed. São 

Paulo, Atlas, p. 300). Em relação à Seguridade Social, a Constituição 

Federal de 1988, assim a conceitua em seu artigo 194, caput: “A 

seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de 

iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os 

direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social”. Nessa 

toada, não restando dúvida quanto à qualidade de segurado, analisando 

os autos, necessário destacar que é fato que o autor pleiteou na inicial o 

benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, contudo, como 

a perícia, reconheceu categoricamente sua incapacidade parcial para o 

trabalho, sendo conclusiva no sentido da permanência da incapacidade, 

tenho que o mesmo tem direito a concessão da aposentadoria por 

invalidez uma vez que comprovada a existência de todos os requisitos do 

artigo 42 da Lei nº 8.213/91. Vejamos alguns trechos do laudo pericial, ao 

ID 8716373: 1) Qual o nome e a idade atual do(a) autor(a)? Qual o atual 

estado de saúdo do (a) autor (a)? Resposta: “Anisio Pereira Costa, 55 

anos. O autor encontra-se em estado de saúde razoável para ruim”. (ID 

8716373, fl. 08). 9) Caso a resposta ao quesito nº 5 seja afirmativa diga o 

Sr. Perito se a patologia declinada encontra-se em fase evolutiva 

(descompensada) ou estabilizada (residual)? Resposta: Fase evolutiva. 

(ID 8716373, fl. 10) 11) Diga o Sr. Perito, considerando a profissiografia da 

atividade declarada, se o (a) autor(a) se apresenta incapacitado para o 

trabalho ou para as atividades que anteriormente exercia? Resposta: 

“Para qualquer atividade que exercia ou a que venha a exercer”. (ID 

8716373, fl. 11). 12) No caso da incapacidade, diga o Sr. Perito se a 

incapacidade é total ou parcial? Para a sua atividade ou para qualquer 

atividade? Quais as informações que a moléstia impõe ao exercício da 

profissão habitual do (a) autor (a), levando-o (a) à incapacidade total ou 

parcial? Resposta: “Parcial e definitiva”. (ID 8716373, fl. 11) 13) Caso a 

resposta ao quesito 12 seja afirmativa, diga o Sr. Perito se a incapacidade 

laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária? Para a sua 

atividade ou para qualquer atividade? Quais as limitações que a moléstia 

impõe ao exercício da profissão habitual do (a) autor (a) à incapacidade 

permanente ou temporária? Resposta: Permanente para toda e qualquer 

atividade. As sequelas limitam o autor a exercer qualquer atividade que 

exija movimentos leves, moderados ou intensos de coluna”. (ID 8716373, 

fl. 11). 9) Constatada a incapacidade, é possível determinar se esta 

decorreu de agravamento ou progressão de doença ou lesão? Resposta: 

“Sim, a incapacidade, de que o autor é portador, foi determinada pelos 

inúmeros acidentes laborais assim como pelos esforços que a profissão 

exigia”. 7) O (a) periciando (a) é INSUSCEPTÍVEL de recuperação ou 

reabilitação para o exercício de outra atividade que lhe garanta 

subsistência? Ou seja, pode-se firmar que a incapacidade é DEFINITIVA? 
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Resposta: “A patologia é, atualmente, insusceptível de recuperação, isto é, 

definitiva“. (ID 8716373, fl. 06). Pois bem. Quanto à aposentadoria por 

invalidez, reza o art. 42 da Lei 8.213/91: “A aposentadoria por invalidez, 

uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao 

segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. § 1º A concessão de aposentadoria por 

invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante 

exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o 

segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua 

confiança. § 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao 

filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à 

aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por 

motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”. Destarte, 

a concessão do benefício de Aposentadoria por invalidez (artigos 42 a 47, 

da Lei nº 8.213/91) tem por requisitos: a) a qualidade de segurado; b) o 

cumprimento do período de carência (12 contribuições - art. 25, I, da lei 

8.213/91), quando exigida; c) a prova médico-pericial da incapacidade total 

e permanente para o trabalho, insuscetível de recuperação ou de 

reabilitação para outra atividade que garanta a subsistência; d) 

demonstração de que o segurado não era portador da alegada doença ao 

filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social. Seguindo o raciocínio, 

considerando que o autor já comprovou a qualidade de segurado exigida, 

resta-nos analisar a incapacidade. O caso não merece muitas digressões, 

uma vez que, como vimos nos autos, a parte autora há muito trava uma 

luta diária contra sua enfermidade, e não é preciso muito intelecto para 

concluir que a impossibilidade de trabalho, e a falta de amparo por parte da 

previdência, acarretam-lhe prejuízos imensuráveis na mantença da 

subsistência sua e de sua família. Ressalta-se que o Expert, de forma 

categórica afirmou que o autor é portador de “lesão traumática de coluna 

lombo sacral e lesão de nervo ciático direito”, bem como, “A patologia é, 

atualmente, insusceptível de recuperação, isto é, definitiva“, “(permanente 

para toda e qualquer atividade...)” “fase evolutiva”. (Quesitos “02” “09” e 

“07”, ID 8716373, fl. 06-10, e ID 8716373, fl. 06). Conforme se observa nos 

documentos colacionados aos autos, a parte autora foi regularmente 

examinada por médicos e diagnosticada portadora de enfermidades, 

sendo que, decorridos mais de dois anos desde a primeira perícia 

realizada pelo requerido, o autor, com 56 anos, continua enfermo. Com 

efeito, restou comprovada a incapacidade para o exercício de qualquer 

atividade laboral, mormente porque ficou frisado que a incapacidade, em 

que pese seja parcial, é permanente sem possibilidade de reabilitação, 

conforme laudo pericial. Por oportuno, calha à fiveleta registrar que, 

segundo entendimento dominante na jurisprudência pátria, nas ações em 

que se objetiva a concessão de aposentadoria por invalidez ou 

auxílio-doença, o julgador firma seu convencimento com base na prova 

pericial, não deixando de se ater, entretanto, aos demais elementos de 

prova, sendo certo que embora possível, teoricamente, o exercício de 

outra atividade pelo segurado, ainda assim a inativação por invalidez deve 

ser outorgada se, na prática, for difícil a respectiva reabilitação, seja pela 

natureza da doença, ou, pela natureza das atividades desenvolvidas, seja 

pela idade avançada. Além disso, devem ser consideradas as condições 

pessoais do postulante, tais como a presumível pouca instrução, a idade, 

a limitada experiência profissional e, por fim, o exíguo mercado de trabalho 

atual, já restrito até para pessoas jovens e saudáveis. No presente, caso, 

seria muito difícil que a parte autora tivesse êxito num processo de 

reabilitação dada às suas circunstâncias. De fato, ordenar que o autor 

recomponha sua vida profissional aos 56 anos (documento de ID 

4312731), negando-lhe o benefício no momento em que dele necessita, 

seria contrariar o basilar princípio da dignidade da pessoa. Observe-se 

que a doença do autor é incompatível com a sua atividade habitual. D’ 

outra banda, no que tange ao termo inicial do benefício, consoante 

entendimento jurisprudencial, tenho que é devido o pagamento do 

auxílio-doença desde a data seguinte ao da cessação do benefício na via 

administrativa (30/06/2016, ID 4312722), com a sua conversão em 

aposentadoria por invalidez, a partir da data do laudo da perícia médica 

(29/06/2017, ID 8716373). Nessa toada, é o entendimento jurisprudencial 

Pátrio, conforme acórdãos que ora transcrevo: “EMENTA: 

PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. AUXÍLIO-DOENÇA. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. QUALIDADE DE SEGURADO. 

TRABALHADOR URBANO. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE POR 

LAUDO OFICIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE 

MORA. VERBA ADVOCATÍCIA. (...) 6. O termo inicial será a data do dia 

imediato ao da cessação do auxílio-doença (art. 43 da Lei 8.213/91), com 

conversão em aposentadoria por invalidez, a partir do laudo pericial, 

conforme determinação da r. sentença. (...) (Apelação Cível nº 

0047702-29.2017.4.01.9199/MG, 1ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Carlos Augusto Pires Brandão. j. 29.11.2017, unânime, e-DJF1 

24.01.2018). (Grifos meus) “EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. 

AUXÍLIO-DOENÇA. TRABALHADOR URBANO. TERMO DE INÍCIO DO 

BENEFÍCIO. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REVISÃO 

ADMINISTRATIVA DA BENESSE. ART. 71 DA LEI 8.212/91 E ART. 101 DA 

LEI 8.213/91. (...) 3. O termo inicial do benefício será a data do 

requerimento administrativo ou o dia imediato ao da cessação do 

auxílio-doença. Não havendo requerimento, será a data da citação do 

INSS. In casu, deve ser reconhecido o direito ao auxílio-doença ao 

requerente a partir da data do requerimento administrativo em 30/06/2016 

(ID 4312722), o qual será mantido até que a parte autora restabeleça a 

sua capacidade laborativa, após a submissão a exame médico-pericial na 

via administrativa, que conclua pela inexistência de incapacidade, podendo 

o benefício ser convertido em aposentadoria por invalidez, a depender do 

resultado do processo de reabilitação. Devem, ainda, ser descontados 

eventuais importes recebidos, no mesmo período, a título de benefício 

inacumulável. (...) (Apelação Cível nº 0036812-31.2017.4.01.9199/MG, 2ª 

Turma do TRF da 1ª Região, Rel. João Luiz de Sousa. j. 30.08.2017, 

unânime, e-DJF1 11.09.2017). (Grifos meus) Portanto, comprovados os 

requisitos legais para obtenção do benefício da aposentadoria por 

invalidez, imperiosa se faz a procedência dos pedidos contidos na 

presente actio. Por fim, e não menos importante, vale salientar que a 

pessoa beneficiária de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, 

como é o caso dos autos, poderá ser convocada a qualquer momento 

para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou 

manutenção, que é obrigatória, sob pena de suspensão do benefício, nos 

termos do § 4º do art. 43 da Lei 8.213/91, § 10 do art. 60 e art. 101, ambos 

da Lei 8.213/91. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e o 

faço para CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social ao pagamento 

do auxílio-doença à autora Anisio Pereira Costa, equivalente ao 

SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO, a partir da data seguinte ao da cessação do 

benefício na via administrativa (30/06/2016, ID 4312722), perdurando até a 

conversão em aposentadoria por invalidez na data do laudo pericial 

(29/06/2017, ID 8716373), devidamente atualizado. Destarte, sintetizo os 

parâmetros para implantação do benefício, nos termos do art. 80, 

parágrafo único, III, “g”, da Resolução/Presi/Cojef nº 16/2010: Número do 

CPF: 362.236.891-87. Nome da Mãe: Geralda Gomes. Nome do segurado: 

Anisio Pereira Costa. Endereço do segurado: Rua Goiás, nº. 310, Bairro da 

Torre, Setor Oeste – 78.500-000 - Colíder/MT. Benefício concedido: 

Auxílio-doença. DIB: 30/12/2016 – data seguinte ao da cessação na via 

administrativa. Benefício concedido: Aposentadoria por invalidez DIB: 

29/06/2017 – data do laudo pericial (conversão) Declaro a natureza 

alimentícia das prestações, haja vista a finalidade da aposentadoria que é 

substituir a remuneração do trabalhador quando, em razão da idade 

avançada e/ou enfermidade, não tem condições de exercer atividade 

laborativa. Outrossim, em analogia ao art. 4º, da Lei n. 10.259/01, 

CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela, pela própria 

fundamentação da presente sentença e pelo periculum in mora em 

decorrência do caráter alimentar das prestações, e determino a 

implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias. Ademais, declaro 

extinto o presente processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, I do NCPC. Sobre as prestações em atraso incidirão correção 

monetária a partir do vencimento de cada parcela, na forma prevista na Lei 

6.899/81 e Súmulas 43 e 148 do STJ e juros de mora devidos em 1% ao 

mês, a contar da citação até a Lei 11.960/09, e a partir de então à razão 

de 0,5% ao mês, nos termos do art. 1ºF, da Lei 9.494/97, c/c art. 406, do 

CC/02; c/c 161, § 1º, do CTN; enunciado 20 do CJF e da Súmula 204 do 

STJ. Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, 

nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei 

Estadual 7.603/2001. Condeno a requerida no pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas 

vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social. Sem 

custas, na forma da lei. Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se para as 
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contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao E. Tribunal de Justiça, com as nossas homenagens. Preclusas 

as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 dias. 

Diante da eventual preclusão da via recursal voluntária, submeta-se ao 

reexame necessário se, após a liquidação, o valor da condenação 

exceder 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3º NCPC). Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, servindo a presente sentença, no que couber, como 

MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira Andrade Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 87219 Nr: 652-22.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACENIRA RODRIGUES DE MIRANDA, OSVALDIR COLA 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A- CEMAT, OSVALDIR COLA DOS SANTOS, JACENIRA RODRIGUES DE 

MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B, RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES - 

OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A

 Autos nº: 625-22.2014.811.0009.

Código Apolo nº: 87219.

 Vistos, etc.

1 – Não obstante os autos terem vindo conclusos para saneamento, 

compulsando-o, verifica-se que o autor não foi devidamente intimado à 

época para contestar a reconvenção acostada às fls. 43-44, de modo que 

este apenas apresentou a respectiva impugnação à contestação coligida 

aos autos. Assim, em respeito ao contraditório, chamo o feito à ordem 

para determinar seja INTIMADA a parte autora/reconvinda para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, contestar a reconvenção.

 2 – Após, com apresentação da respectiva defesa, INTIME-SE o 

reconvinte para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugna-la. 

Caso contrário, decorrido o prazo sem apresentação de defesa, 

certifique-se e façam os autos conclusos.

Às providências.

 Colíder/MT, 25 de setembro de 2018.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 90843 Nr: 3628-02.2014.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DTIP, HMIP, MADSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA DINARTE 

SOARES - OAB: MT - 11.875

 Autos nº: 3628-02.2014.811.0009.

Código Apolo nº: 90843.

Vistos, etc.

Cuida-se de execução de alimentos movida por Daniela Tamyres Israel 

Prado e Heurisley Matheus Israel Prado, ambos representados por sua 

genitora, Maria Aparecida da Silva Israel, em face de Dercilei da Silva 

Prado, todos devidamente qualificados.

Com a inicial vieram os documentos.

Citado (fl. 65), o executado quitou o débito parcial, ficando inadimplente 

com as parcelas vincendas.

À fl. 45, o executado apresentou justificativa.

A exequente apresentou impugnação à contestação à fl. 66-71.

À fl. 74, a autora informou o pagamento dos alimentos pelo autor, 

dando-se como cumprida a obrigação alimentar versada no presente feito.

É o relatório.

DECIDO.

Com efeito, diante da informação de que o executado quitou integralmente 

o débito alimentar, conforme declaração acostada à fls. 74-75 e 

comprovantes de pagamento de à fl. 76, inexiste motivo para o 

prosseguimento do feito, bem como para manutenção da sua prisão.

 Assim, julgo extinta a presente execução movida por Daniela Tamyres 

Israel Prado e Heurisley Matheus Israel Prado, representada pela genitora, 

Maria Aparecida da Silva Israel, em desfavor de Dercilei da Silva Prado, 

nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte executada ao pagamento das custas e despesas 

processuais, e honorários advocatícios, esses arbitrados em 10% sobre o 

valor da execução, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO e, uma vez pagas 

às custas eventualmente remanescentes, ARQUIVE-SE, mediante as 

baixas e cautelas de praxe.

CIÊNCIA ao Ministério Púbico.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 25 de setembro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 86790 Nr: 278-06.2014.811.0009

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACENIRA RODRIGUES DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A- CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o Ação Cautelar Inominada com 

Pedido Liminar interposta por Jacenira Rodrigues de Miranda em desfavor 

de Centrais Elétricas Matogrossenses S.A - CEMAT, por consequência, 

extingo o processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I, 

do CPC.De acordo com o princípio da causalidade, os ônus da 

sucumbência devem ser suportados pela parte que deu causa à 

propositura da ação. (Apelação Cível nº 0677660-49.2014.8.13.0145 (1), 

2ª Câmara Cível do TJMG, Rel. Raimundo Messias Júnior. j. 25.10.2016, 

Publ. 09.11.2016). Razão pela qual, CONDENO a requerida nas custas, 

despesas processuais, bem como no pagamento dos honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do 

artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, 

arquivem-se, com as anotações.Por fim, no tocante ao despacho 

acostado à fl. 68, ante a certidão de fl. 70, determino seu 

desentranhamento e, posteriormente, sua juntada aos respectivos 

autos.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Colíder, 25 de 

setembro de 2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 53937 Nr: 1374-95.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RIBEIRO SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT, SÉRGIO DE JESUS DA SILVA - OAB:10.699-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimação do advogado da parte autora para que se 

manifeste acerca da certidão de fls 178 dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 91271 Nr: 151-34.2015.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SATÉLITE LTDA, NELMO JOSÉ 

WIEGERT, MARCIO RODRIGO WIEGERT, WANCLEY ANTUNES 
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GONÇALVES, LAURI RUSCHEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:PROCURADORA EST

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

- OAB:PROCURADORA EST

 Isso posto, DEFIRO o pedido da parte exequente e DETERMINO a reunião 

de todas as execuções fiscais em face da parte executada 

TRANSPORTES SATÉLITE LTDA, aos autos piloto de n° 

2285-44.2009.811.0009 (Código 51571), observado o mesmo estágio 

processual, nos termos do art. 28 da lei 6.830/80, e consequentemente, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, inciso VI, do NCPC.Sem custas e honorários.Após o trânsito em 

julgado, o que deverá ser certificado, translade-se a CDA deste processo 

para os autos de execução fiscal “piloto” de n°. 2285-44.2009.811.0009 

(Código 51571) e arquivem-se com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 91274 Nr: 154-86.2015.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SATÉLITE LTDA, WANCLEY 

ANTUNES GONÇALVES, MARCIO RODRIGO WIEGERT, NELMO JOSÉ 

WIEGERT, LAURI RUSCHEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:PROCURADORA EST

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

- OAB:PROCURADORA EST

 Isso posto, DEFIRO o pedido da parte exequente e DETERMINO a reunião 

de todas as execuções fiscais em face da parte executada 

TRANSPORTES SATÉLITE LTDA, aos autos piloto de n° 

2285-44.2009.811.0009 (Código 51571), observado o mesmo estágio 

processual, nos termos do art. 28 da lei 6.830/80, e consequentemente, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, inciso VI, do NCPC.Sem custas e honorários.Após o trânsito em 

julgado, o que deverá ser certificado, translade-se a CDA deste processo 

para os autos de execução fiscal “piloto” de n°. 2285-44.2009.811.0009 

(Código 51571) e arquivem-se com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 98060 Nr: 824-90.2016.811.0009

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCE JÚLIA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANK EUGÊNIO ZAKALHUK - 

OAB:19.413/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº: 824-90.2016.811.0009.Código Apolo nº: 98060. Vistos, etc.1 - 

As circunstâncias da causa evidenciam ser improvável a transação. 

Assim, sem prejuízo de tentativa de conciliação no início da audiência de 

instrução e julgamento (artigo 359 do CPC), passo a sanear o processo 

desde logo, nos termos do artigo 357, CPC.2 - Compulsando os autos, 

verifico que não há questões processuais pendentes de serem decididas, 

bem como não há qualquer nulidade a ser sanada, contudo, entendo 

imprescindível a produção de prova testemunhal (requerido por ambas as 

partes), bem como depoimento pessoal dos genitores e, ainda, oitiva da 

adolescente, conforme requerido pela autora.Logo, FIXO como pontos 

controvertidos: a) qual das partes possui melhores condições de exercer 

a guarda da menor Paula Ribeiro Silva, de acordo com os interesses 

desta; b) valor dos alimentos a serem devidos à filha, de acordo com o 

binômio necessidade e possibilidade; e c) a melhor forma do exercício do 

direito de visitas.3 - DESIGNO audiência de instrução para o dia 18 de julho 

de 2018, às 13h30min, devendo as partes, caso queiram, apresentar rol 

de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão a 

serem intimadas, nos termos do caput do artigo 455, do CPC, ou seja, por 

intermédio dos advogados das partes (devendo a Secretaria desta Vara 

providenciar as int imações das testemunhas arroladas, 

independentemente de novo despacho, caso ocorram as hipóteses do art. 

455, § 4º, do CPC, salvo a hipótese do inciso II, a saber: necessidade que 

deverá ser devidamente demonstrada pela parte ao juiz).4 – Por fim, 

DETERMINO a intimação da equipe multidisciplinar do Juízo para, no prazo 

de 30 (trinta) dias, realizar estudo psicossocial com os envolvidos neste 

feito, objetivando averiguar a real situação fática destes, bem como as 

condições de moradia, higiene, financeiras, de habitabilidade e pessoais 

de ambas as partes, conforme requerido pelo Parquet, á fl. 

110.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Colíder, 26 de abril 

de 2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 46826 Nr: 635-93.2008.811.0009

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NEUSA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ALVES PEREIRA - ESPÓLIO, ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tathiane Lemos Ibanez 

Barbosa - OAB:5634/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)FUNDAMENTO E DECIDO.Compulsando os autos verifica-se que 

trata-se de inventário objetivando a homologação da inexistência de bens 

a inventariar, popularmente conhecido como inventário negativo.No que 

tange à possibilidade jurídica do procedimento, em tese, cumpre ressaltar 

que, apesar de não estar expressamente previsto na legislação, o 

inventário negativo tem sido admitido na doutrina e na jurisprudência, como 

se vê nos julgados abaixo.(...)Insta mencionar, que a declaração unilateral 

da requerente submete-a a responsabilização na esfera cível, inclusive 

sob pena de sonegação, caso comprovada, bem como na esfera 

penal.Assim, diante da declaração unilateral e processada voluntariamente 

ante a inexistência de bens a inventariar, HOMOLOGO para todos os 

efeitos legais e por conta e risco da Sra. Maria Neuza Pinheiro, a 

declaração contida na inicial, no sentido da inexistência de bens a 

inventariar advindos do Espólio de João Alves Pereira.INTIME-SE a 

Fazenda Pública da sentença ora proferida, para os fins do artigo 659, § 

2º, do CPC, ressaltando que a sua intervenção se atém à verificação do 

recolhimento do ITCD, possibilitando a eventual cobrança pela via 

administrativa.Sem custas, por ser beneficiária da Justiça Gratuita.CIÊNCIA 

ao Ministér io Públ ico.Publ ique-se.  Registre-se.  Int ime-se. 

Cumpra-se.CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas 

as formalidades legais.Colíder, 27 de setembro de 2018.Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 44453 Nr: 1331-66.2007.811.0009

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERASMO PLÁCIDO, DJANIRA PEREIRA PLÁCIDO, 

ÁUREA PLACIDO PEREIRA, ERMELINDO PLÁCIDO, ALICE PLÁCIDO DA 

COSTA, ELIAS PLÁCIDO, EROALDO PLÁCIDO, EUJÁCIO PLÁCIDO, ANA 

MARIA PLÁCIDO, EDVALDO PLÁCIDO, ALZIRA PLÁCIDO, ESTEVÃO 

PLACIDO, ALAIRCE PLÁCIDO, ALAIDES PLÁCIDO, EURICO PLACIDO, JKP, 

EP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO PLÁCIDO (Espólio de), DELMA 

APARECIDA PLACIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES FERREIRA DA ROCHA 

JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, HIGOR HUYNTER CARINHENA - 

OAB:8061-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 Processo nº: 1331-66.2007.811.0009.

Código nº: 44453

Vistos.

1 – Tendo em vista o pedido de habilitação nos autos, nos termos do art. 

313, §1º e, art. 689, ambos do CPC/2015, SUSPENDO O PROCESSO.

2 - Ante o pedido de habilitação às fls. 178-192, formulado pelos 

sucessores (filhos) da falecida Alzira Plácido, herdeira do “de cujus” , nos 
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termos do art. 690, do CPC/2015, CITE-SE na pessoa do advogado do 

inventariante, para se pronunciar em 5 (cinco) dias, nos termos do 

parágrafo único, do artigo 690, do CPC.

Após, com ou sem manifestação, CONCLUSOS a fim de analisar o integral 

cumprimento da decisão proferia às fl. 161-162.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Colíder/MT, 27 de setembro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 98060 Nr: 824-90.2016.811.0009

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCE JÚLIA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANK EUGÊNIO ZAKALHUK - 

OAB:19.413/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 “Vistos, etc. 1) HOMOLOGO a desistência do depoimento pessoal do 

requerido bem como da testemunha Sra. Zenilde dos Santos. 2) Diante do 

requerimento de oitiva da adolescente, bem como da demonstração nesta 

solenidade do vínculo afetivo da adolescente com os avós REDESIGNO a 

audiência de instrução para o dia 28/08/2018, às 14h50min. Para tanto 

INTIME-SE os avós da adolescente Sr. Paulo da Silva e Sra. Vanilde da 

Silva para comparecerem à esta solenidade ora designada, devendo ser 

acompanhada pela adolescente. 3) INTIME-SE a psicóloga Natalia Bisollo 

Granja para comparecer a solenidade a fim de acompanhar a adolescente. 

4) Saem os presentes intimados. Cumpra-se”. Nada mais havendo a 

consignar, encerro a presente às 18h00min. Eu ______, Lucas Gonçalves 

Elias, Estagiário de Gabinete, lavrei o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 110982 Nr: 1060-71.2018.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONI ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO VOLPATO FRANÇA 

- OAB:14.172/O - MT, JOSE OLIVEIRA SILVA NETO - OAB:18.491/MT

 Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal manifesta na denúncia para o 

fim de CONDENAR o réu RONI ALVES DE OLIVEIRA à pena de 7 anos 3 

meses e 15 dias de reclusão e 729 dias-multa, por infração ao disposto no 

artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.I) Após o trânsito em julgado 

a)Oficie-se ao Juízo do domicílio eleitoral dos sentenciados para os fins 

previstos no art. 15, III, da C. F. (suspensão dos direitos políticos) e, ainda, 

em cumprimento ao Provimento n. 03/03, da Egrégia Corregedoria Geral 

Eleitoral/MT;b)Comuniquem-se os órgãos de registro;c)Comunique-se o 

juízo da execução penal (somente se expedida guia provisória) ou, do 

contrário, expeça-se a guia de recolhimento definitiva;d)Expeça-se Guia 

de Execução. Proceda-se a destruição das drogas, nos termos da Lei de 

tóxicos;e)Os valores apreendidos com o réu (fl. 44) deverão ser 

destinados a entidade elencada no artigo 63, §1º da Lei nº. 

11.343/2006;f)Quanto ao objeto descrito à fl. 50, deverá ser destruído, eis 

que utilizado na venda de drogas.g)Após, não havendo pendência, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.Intime-se 

o sentenciado e Ciência ao Ministério Público e à Defesa.Condeno o 

sentenciado ao pagamento das custas processuais.À s 

providências.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 

25 de setembro de 2018.Maurício Alexandre RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 114190 Nr: 3002-41.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEYVISON TAKEYKI CARDOSO, JOSÉ GOMES 

CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Koch - 

OAB:7299-B

 Autos nº. 3002-41.2018.811.0009 – Código nº. 114190

Despacho.

Vistos, etc.

1. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

2. Após, devolva-se à Comarca de origem grafando nossas homenagens.

Às providências.

 Colíder/MT, 26 de setembro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 114163 Nr: 2984-20.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

DO SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO GOUVEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON MIRANDA - OAB:

 Autos nº. 2984-20.2018.811.0009 – Código nº. 114163

Despacho.

Vistos, etc.

1. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

2. Após, devolva-se à Comarca de origem grafando nossas homenagens.

Às providências.

 Colíder/MT, 25 de setembro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 98932 Nr: 1431-06.2016.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALIE OLIVEIRA DO NASCIMENTO, 

GUSTAVO MAZZALI PEREIRA, JOSIMAR JESUS DA SILVA, WESLEY 

VENTURA DE CASTRO, JOÃO PAULO BERTOLDO ANGELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629, RENATO TENÓRIO ALVES - OAB:20.017-0

 Autos nº. 1431-06.2016.811.0009 – Código nº. 98932

Despacho

Vistos, etc.

1) Ciência as partes do retorno dos autos.

2) Cumpra-se as deliberações finais da sentença, atentando-se a reforma 

em grau recursal.

Às providências.

Cumpra-se.

Colíder-MT, 26 de setembro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001541-17.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA RAMOS DE MELO (REQUERENTE)

MARLY GAVIOLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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CAB COLIDER LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1001541-17.2018.8.11.0009; REQUERENTE: ANA LUCIA 

RAMOS DE MELO REQUERIDO: CAB COLIDER LTDA FINALIDADE: INTIMAR 

o (a) Advogado da parte autora constituído (a) nos autos para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 04 de 

Dezembro de 2018 às 16hs00, acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). A intimação do autor para audiência de conciliação será 

realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001374-97.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI (ADVOGADO(A))

FERNANDO SOUZA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO PJe: 

1001374-97.2018.8.11.0009 Parte Autora: FERNANDO SOUZA GOMES 

Parte Ré: VIVO S.A FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte 

Requerente para comparecer à audiência de conciliação redesignada para 

o dia 13 de novembro de 2018, 13h40min., acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). A intimação do autor para audiência de conciliação será 

realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais. Bem como, da 

Decisão de ID: 15538885. Colíder/MT, 27 de setembro de 2018. Ana Maria 

Guimaraes Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001597-50.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANDRE BEZERRA MARQUES DE SA (ADVOGADO(A))

JOSE DE ARIMATEA FERREIRA MARQUES DE SA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO PJe: 

1001597-50.2018.8.11.0009 Parte Autora: JOSÉ DE ARIMATEA FERREIRA 

MARQUES DE SÁ Parte Ré: ENERGISA MATO GROSSO –DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte 

Requerente para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 04 de dezembro de 2018, 15h40min., acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). A intimação do autor para audiência de conciliação será 

realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais. Bem como, da 

Decisão de ID: 15479934 e seguintes. Colíder/MT, 27 de setembro de 2018. 

Ana Maria Guimaraes Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001275-30.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA (ADVOGADO(A))

MEDEIROS MACHADO & CARVALHO FILHO LTDA - ME (REQUERENTE)

FREDERICO STECCA CIONI (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOMINGOS BRUNO FROIS DA SILVA OAB - 035.094.591-80 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANA DE FATIMA MOLINA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER Processo: 1001275-30.2018.8.11.0009 

REQUERENTE: MEDEIROS MACHADO E CARVALHO FILHO LTDA ME 

REQUERIDO: ELIANA DE FATIMA MOLINA FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte promovente, por todo o teor da SENTENÇA de id. 

15491051. Bem como, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda 

com o depósito do título executivo extrajudicial em cartório ou secretaria, 

consoante dispõe o art. 425, § 2º, do NCPC, nos termos da Sentença de 

id: 15491051. Colíder/MT, 27/09/2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000943-63.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI (ADVOGADO(A))

PEDRO VICTHOR MENESES PRETTE (REQUERENTE)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER Processo: 1001275-30.2018.8.11.0009 

REQUERENTE: PEDRO VICTHOR MENESES PRETTE REQUERIDO: JOSÉ 

CARLOS DA SILVA FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte 

promovente, por todo o teor da Sentença de id.15491923. Bem como,para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda com o depósito do título 

executivo extrajudicial em cartório ou secretaria, consoante dispõe o art. 

425, § 2º, do NCPC, nos termos da Sentença de ID: 15491923. Colíder/MT., 

27/09/2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER 

E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 114072 Nr: 2935-76.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EDNA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR MIRANDA, JACIRA MIRANDA DE 

RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YURI MARCOS DOS SANTOS 

SILVA - OAB:PR - 22518

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se conforme deprecado, COM URGÊNCIA, servindo a cópia como 

mandado ou, ausente eventual documento, solicite a complementação 

junto à origem, eis que se trata de citação e intimação para o autor do fato 

comparecer em audiência designada no Juízo deprecante.

Expeça-se o necessário para atingir a finalidade da carta precatória.

Após, devolva-se a presente missiva com as homenagens, cautelas e 

baixas de estilo.

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001597-50.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANDRE BEZERRA MARQUES DE SA (ADVOGADO(A))
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JOSE DE ARIMATEA FERREIRA MARQUES DE SA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1001597-50.2018.8.11.0009. REQUERENTE: JOSE DE ARIMATEA 

FERREIRA MARQUES DE SA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação 

de inexigibilidade de débito c.c pedido de indenização por danos morais e 

materiais com pedido de tutela de urgência proposta por JOSÉ DE 

ARIMATEA FERREIRA MARQUES DE SÁ em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ambos devidamente 

qualificados nos autos. Afirma a parte autora possuir a unidade 

consumidora nº 6/297697-5 com consumo médio de energia elétrica de 

aproximadamente 146 kWh (cento e quarenta e seis quilowatt-hora) 

mensais, gerando gasto médio de R$ 100,00 (cem reais). Aduz ter sido 

surpreendida em 30 de agosto de 2018 com o débito automático de 

cobrança de consumo de sua unidade no valor de R$ 6.794,83 (seis mil, 

setecentos e noventa e quatro reais e oitenta e três centavos), referente 

ao período do mês de julho de 2018. Esclarece a parte autora ter acionado 

a parte ré, via protocolos de atendimento nº 50516519, 50589393, 

50975130 e 51120685, para a devolução daquele montante debitado de 

sua conta. Todavia, a parte ré, em resposta, comprometeu-se com a 

devolução da integralidade do valor em forma de compensação nas 

faturas vindouras, isto sem a sua concordância. Acrescenta ainda que as 

faturas seguintes não constaram especificamente quais os valores 

compensados. Dai requer, liminarmente, a devolução da quantia debitada 

referente à fatura do mês de julho de 2018 com o abatimento do valor da 

fatura do mês de agosto de 2018, não especificado pela empresa 

reclamada. No mérito, pede a declaração de inexistência do débito e a 

condenação da parte ré à restituição dos valores cobrados 

indevidamente, confirmando-se o pedido liminar, além da condenação ao 

pagamento de indenização por danos morais, tudo com a inversão do 

inversão do ônus da prova. II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Do pedido liminar O 

artigo 300 do NCPC estabelece que a tutela provisória de urgência 

antecipada será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, sendo a urgência contemporânea à propositura da ação. 

Extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito 

existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a 

concessão da tutela urgência, não mais necessitando de prova inequívoca 

capaz de autorizar sentença de mérito favorável, como outrora se exigia. 

No particular, o pedido liminar merece acolhimento, especificamente para a 

devolução dos valores que foram debitados da conta corrente da parte 

autora, com o respectivo abatimento das faturas pagas como forma de 

compensação do crédito. Isto porque o débito veio demonstrado no extrato 

bancário de Num. 15313437 - Pág. 1, enquanto os protocolos das 

reclamações nos registros de Num. 15314897 - Pág. 1, Num. 15314899 - 

Pág. 1, Num. 15314900 - Pág. 1, Num. 15314902 - Pág. 1 e Num. 15315231 

- Pág. 1. E, ao que tudo indica, a própria parte ré reconhece o erro, como 

se verifica do lançamento “0601 DEVOLUCAO FATURAMENTO ( - ) 

08/2018” na fatura da referência 08/2018 de Num. 15315314 - Pág. 1, 

documentos que demonstram a probabilidade do direito deduzido. O perigo 

de dano é evidente, tanto pelo débito automático, em tese, indevido, quanto 

pelos prejuízos econômicos causados pela subtração dos valores em 

conta corrente, que ficará privada de dispor da razoável quantia, 

extremamente superior à sua média de consumo. A prestação de caução 

é desnecessária, seja em razão de pouca probabilidade de danos para a 

parte passiva, seja em razão da limitação do provimento liminar, estrita à 

devolução dos valores debitados. II.2 - Da inversão do ônus da prova A 

alegação da parte autora é verossímil ou é ela hipossuficiente, o que a 

atrair a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, nos termos do 

inciso VIII, do art. 6º, da Lei 8.078/90. De outro lado, para aqueles que 

alegam a inexistência de relação jurídica ou inexistência ou deficiência do 

fornecimento do serviço contratado, especialmente em relações 

consumeristas, a prova fica extremamente difícil, para não falar 

impossível, caso não se adote a distribuição dinâmica do ônus da prova. 

Assim, como há apuração de consumo contestada pela parte autora em 

decorrência da deficiência do fornecimento do serviço contratado, muito 

mais fácil, simples e equânime a inversão do ônus probatório, de modo que 

a parte ré, empresa que presta serviços de grande renome, notoriamente 

estruturada, comprove a eventual relação jurídica com aquela (parte 

autora) que ensejou o objurgado apontamento. III - DISPOSITIVO Ante o 

exposto: a) DEFIRO O PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA e 

determino à parte demandada ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para que, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, proceda à restituição dos valores que foram debitados da 

conta corrente da parte autora, JOSÉ DE ARIMATEA FERREIRA MARQUES 

DE SÁ, no montante de R$ 6.794,83 (seis mil, setecentos e noventa e 

quatro reais e oitenta e três centavos), descontando-se o valor da fatura 

de referência 08/2018, devidamente especificada, como forma de 

compensação do crédito, tudo até final decisão de mérito, sob pena de 

multa diária no importe de R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite de R$ 

30.000,00 (trinta mil reais), com fulcro no art. 300, “caput” e § 2º, c.c. o 

art. 297, “caput” e parágrafo único, art. 536, § 1º e art. 537, todos do 

NCPC. b) DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de inversão do ônus probatório 

e determino à parte ré a obrigação de comprovar o pleno fornecimento de 

seus serviços ou reconheça a inexistência ou deficiência do fornecimento 

do serviço contratado, segundo relatos da parte autora, nos termos do art. 

6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. IV - DISPOSIÇÕES 

FINAIS Proceda, a zelosa Secretaria Judiciária, à designação de nova data 

de audiência de conciliação conforme a disponibilidade da pauta. Cite-se a 

parte reclamada para comparecer ao ato, consignando que poderá ser 

oferecida defesa escrita ou oral, por meio de advogado, até 05 (cinco) 

dias após a audiência de conciliação, conforme preconiza o Enunciado 

Cível 04 dos Juizados Especiais de Mato Grosso, sob pena de, não 

contestada a ação, presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora, na dicção do art. 20 da Lei 9.099/95. 

Intime-se a parte autora por meio de seu advogado. Cumpra-se COM 

URGÊNCIA, expedindo-se o necessário. Colíder, 26 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010400-68.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA RODRIGUES DA CUNHA (REQUERENTE)

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

JAILTON AMARO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

8010400-68.2016.8.11.0009. REQUERENTE: MARCIA RODRIGUES DA 

CUNHA, JAILTON AMARO DO NASCIMENTO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de 

procedimento de cumprimento de sentença que tramitará nos moldes dos 

arts. 52 e 53 da Lei 9.099/95 com aplicação subsidiária do art. 513 e 

seguintes do NCPC, devendo a zelosa Secretaria Judicial promover as 

devidas retificações, inclusive na capa dos autos. Intime-se a parte 

executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do 

débito, cuja memória de cálculo se encontra sob o Num. 11426979 - Pág. 

1/4, acrescido de custas, se houver, advertindo-se-a de que, caso não 

efetuado o pagamento no prazo ajustado, o débito será acrescido de multa 

de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios também de 10% 

(dez por cento), além da penhora de tantos bens quantos bastem para a 

satisfação do débito, ou oferecer embargos ou impugnação ao 

cumprimento de sentença, na dicção dos arts. 523 e 525 do NCPC e art. 

52, inciso IX, da Lei 9.099/95. Não efetuado o pagamento, intime-se a parte 

credora para apresentar o cálculo atualizado, incluído o valor da multa e 

indicar bens passíveis de penhora. Efetuado o pagamento parcial no prazo 

acima previsto, a multa de 10% (dez por cento) incidirá sobre o restante 

(art. 523, § 2º, do NCPC). Não embargada/impugnada a execução, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos para análise do pedido de 

bloqueio judicial. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 27 de 

setembro de 2018.

Comarca de Comodoro
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1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 39496 Nr: 511-57.2012.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO ROCHA DE SOUZA, VALDIR ANTONIO 

DE SOUZA, TEREZINHA ROCHA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PÉRICLES LANDGRAF ARAÚJO 

DE OLIVEIRA - OAB:6.005A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 Vistos.

Considerando que não foi analisado o pedido de prazo suplementar de fls. 

458, intime-se o banco embargado para que acoste aos autos contas 

gráficas da cédula rural objeto da presente ação no prazo de 15 dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 122659 Nr: 3237-91.2018.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DOS SANTOS BERALDO, EVA APARECIDA 

RODRIGUES BERALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCOMEX - INDUSTRIA COMERCIO E 

EXPORTAÇÃO LTDA, PRONORTE COLONIZAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14264

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO ALVIM - 

OAB:3285

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 12479 Nr: 558-12.2004.811.0046

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID KERKHOFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 DELIBERAÇÕES A infração penal, cujo autor do fato teria cometido, 

possui pena de 01 ano, sendo que conforme determina o artigo 109, inciso 

V do Código Penal o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos. Art. 109 - 

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o 

disposto nos §§ 1º e 2º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo 

da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...) V - 

em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano e não excede a 

dois; Desta feita, claramente se observa que está prescrito o direito 

estatal de punir o autor do fato pelo suposto crime praticado. (...) Os 

Tribunais também manifestam no mesmo sentido: “Defere-se, de ofício, 

quando os elementos do processo permitem afirmar, sem sombra de 

dúvida, a extinção da punibilidade pela prescrição” (STF - HC - Rel. 

Cordeiro Guerra - DJU 29.5.78, p. 3.728). Isso posto, julgo extinta a 

punibilidade do autor do fato David Kerkhoff, qualificado nos autos, ante a 

ocorrência da prescrição da pretensão punitiva Estatal, o que faço com 

fulcro assente no artigo 107, inciso IV, c/c 109, inciso V, ambos do Código 

Penal. Após o trânsito em julgado da presente decisão, proceda a 

escrivania as baixas e anotações necessárias, comunicando o cartório 

distribuidor, arquivando-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 37997 Nr: 2695-20.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GUSTAVO ROCHA DE SOUZA, VALDIR 

ANTONIO DE SOUZA, TEREZINHA ROCHA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PERICLES LANDGRAF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:240943

 Vistos.

A parte executada afirma que há excesso na penhora, ocasião em que 

requer a desconstituição para que seja mantido apenas o bem imóvel de 

matricula n. 449 do CRI de Comodoro, bem como a liberação da penhora 

dos imóveis de matrículas n. 1.421 e 1.197. Subsidiariamente pugna pela 

avaliação do bem imóvel penhorado (matricula n. 449) para que reste 

inequívoco que este possui valor suficiente para garantia do feiro 

executivo.

Requer o banco exequente a manutenção das penhoras, afirmando que a 

avaliação do imóvel oferecido em caução foi realizada pela parte 

executada, bem como há outros credores preferenciais.

Decisão.

Verifica-se que o banco exequente afirma que é necessária a penhora de 

mais bens, tendo em vista a ausência de avaliação do imóvel e o atual 

valor da execução, contudo sem acostar valor atualizado da execução.

Ao contrario do que afirma as partes NÃO há qualquer bem penhorado 

nos autos.

Diante da caução ofertada nos autos de embargos à execução, bem como 

manifestação da parte executada, revogo a decisão de fls. 208 e 

DETERMINO inicialmente a avaliação e penhora do imóvel de matricula n. 

449 do CRI de Comodoro.

Após, se for o citado for de valor insuficiente será analisado o pedido de 

penhoras n os imóveis de matrículas n. 1.421 e 1.197.

Intime-se a exequente para acostar aos autos cálculos atualizados.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 126681 Nr: 4902-45.2018.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MARANHÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS FEITOSA PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO BARROS DE ANDRADE 

- OAB:OAB/MA 11767

 DELIBERAÇÕES

1) Tendo em vista a certidão juntada nos autos àss.21, devolva-se a carta 

precatória para a comarca de origem, com as baixas e cautelas de estilo, 

consignando nossas homenagens.

 2) Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 37830 Nr: 2528-03.2011.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO JOBATA PEDRO TURRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR AMADEU COCCO RUBIN - 

OAB:MT/8402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR AMADEU COCCO RUBIN 

- OAB:MT/8402

 DELIBERAÇÕES

1 – Fixo como condição o pagamento de 01 salário mínimo a ser parcelado 

em 4 parcelas e determino o comparecimento bimestral em juízo vez que o 

réu mora em Campos de Júlio, distante quase 100 km da sede da comarca, 

sendo que o comparecimento deverá se dar até o dia 15 de cada mês.

 Considerando que hoje é dia 25/09, tenho como a data de hoje como 

referente ao mês de outubro, de forma que o próximo comparecimento 

será até o dia 15 de dezembro e assim sucessivamente.

 2 – Deve a gestora agendar no sistema Apolo a data de outubro de 2020 

como prazo final de forma que nesta data o autos deverão ser remetidos 

ao MPE para manifestação.
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 3 – Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 123773 Nr: 3635-38.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 5447B, ROSANGELA BORDINHÃO BAIAROSKI DA SILVA 

- OAB:MT/17408/O

 DELIBERAÇÕES

1) Em que pese a denúncia já ter sido recebida, tenho que isso aconteceu 

em razão deste juízo ter determinado a unificação dos processos, razão 

pela qual tenho como válida a retratação de forma que extingo a 

punibilidade em relação ao crime de ameaça.

 2) Acolho o pedido da defesa para redesignar esta solenidade para o dia 

03/10/2018 às 16:00 horas.

 3) Intime-se o réu.

4) Requisite-se a presença do réu à diretora da cadeia para que ele seja 

apresentado na próxima audiência.

 5) Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 66619 Nr: 339-47.2014.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOAQUIM DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 5447B, ROSANGELA BORDINHÃO BAIAROSKI DA SILVA 

- OAB:17408/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 29 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que a fazenda pública foi intimada 

da presente execução e que manifestou nos autos concordando com o 

valor do crédito cobrado, razão pela qual, impulsiono o presente feito 

encaminhando ao setor responsável para que seja expedido o 

RPV/Precatório.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 122857 Nr: 3305-41.2018.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANDIS RIBAS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TEREZINHA APARECIDA 

BRAGA MENEZES - OAB:OAB/MT 6972/B

 1) Cumprido o ato, remeta-se a carta precatória para a comarca de 

origem, com as baixas e cautelas de estilo, consignando nossas 

homenagens.

Importante ressaltar que em razão da interrupção do fornecimento de 

energia no foro a vítima foi autorizada a ir embora antes de assinar o 

termo afinal ela possui domicílio em Campos de Júlio, deve ser dito que 

obviamente a gravação feita comprova o depoimento prestado.

2) Arbitro 01 URH em favor da douta advogada que acompanhou o ato 

ante a ausência do defensor constituído do réu.

 Ressalto que tal valor deverá ser pago pelo réu Ernandis Ribas Ribeiro, 

afinal possui defensor constituído nos autos.

 3) Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 62475 Nr: 559-79.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO DE JULIO 

PIOVEZAN - OAB:20746/O

 Vistos.

Tendo em vista a manifestação da leiloeira em razão da arrematação do 

imóvel, intime-se o exequente para tomar ciência e juntar nos autos 

demonstrativo atualizado do débito, a fim de dar prosseguimento à 

execução.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 81326 Nr: 3630-21.2015.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESTAURANTE RPP LTDA ME, Antônio Jaques 

Nunes Cavalcante, RONI ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 30 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que o executado não foi citado, 

razão pela qual intimo o exequente para que se manifeste informando 

novo endereço nos autos no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 21171 Nr: 2216-03.2006.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERRANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 

ELBIO GONZALEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERLI SMANIOTTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBIO GONZALEZ - OAB:7241-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B

 Acosto ao autos as informaçôes prestaçôes AI.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 40429 Nr: 1442-60.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFREDO EDUARDO STOFELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INTERMEDIUM S/A, ELIANE 

FRANCISCA DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845, JOÃO ROAS DA SILVA - OAB:MG 98.981, LUCAS 

ALBERTO TOSTES CORREA - OAB:23.071-B/MT

 Vistos.

Razão assiste ao banco requerido, vez que não foi intimado acerca dos 

valores dos honorários periciais.

Em relação a impugnação, determino que a parte requerida junte aos 

autos, no prazo de 15 dias, 03 orçamentos, feitos por outros peritos, 

devidamente capacitados para que reste provado se há ou não excesso 

no valor cobrado pelo perito já nomeado.

Esclareço que os orçamentos apresentados devem ser detalhados, como 

o do perito.

Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 32262 Nr: 450-70.2010.811.0046

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
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 PARTE AUTORA: EDMILSON MARTINS DA SILVA, KMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE DE MOURA PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBIO GONZALEZ - OAB:7241-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 Sentença.

 Vistos.

Trata-se de ação proposta em que se verifica que o autor afirma que 

atualmente o presente feito perdeu o objeto, tendo em vista o decurso do 

tempo do ajuizamento da ação.

Decido.

Tendo em vista a manifestação da parte autora, bem como os estudos 

sociais de fls. 195/197 e 214/215 que afirmam que a adolescente 

encontra-se bem adaptada ao convívio materno, sendo que a genitora e o 

genitor têm despendido os cuidados necessários para o desenvolvimento 

da mesma homologo a desistência e extingo a demanda sem resolução de 

mérito com fulcro no artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, declaro extinto, sem resolução de mérito, os presentes 

autos.

Após o trânsito, ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias.

Ciência ao MP.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 126506 Nr: 4802-90.2018.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORI STEINKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12462

 DELIBERAÇÕES

1) Tendo em vista a certidão juntada nos autos às fls. 28, devolva-se a 

carta precatória para a comarca de origem, com as baixas e cautelas de 

estilo, consignando nossas homenagens.

 2) Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 95125 Nr: 4371-27.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO TIAGO BASGAL RIBAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR LUIZ PRETTO - 

OAB:20.696/MT

 DELIBERAÇÕES

1) Autos ao MPE, para que providencie o novo endereço da vítima.

2) Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 32115 Nr: 302-59.2010.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMILSON FERREIRA VILELA, CAETANO 

ROTTILI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL A. ORLANDINI - 

OAB:61132/PR, TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - OAB:26713PR

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC, art. 3º do CPP e o 

parágrafo único do artigo 25 da portaria 03/2017 deste juízo e tendo em 

vista que o defensor constituído do réu foi intimado a apresentar 

alegações finais, porém se quedou inerte, CERTIFICO tal situação e 

impulsiono o presente feito encaminhando ao setor responsável para que 

seja expedido mandado para intimar o réu a constituir advogado no feito, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena dos autos serem remetidos à 

Defensoria Pública do Estado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 39286 Nr: 301-06.2012.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO JOSE MEDEIROS, PEDRO INACIO 

DE AMORIM, PEDRO INACIO DE AMORIM-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845, JOÃO BATISTA NICHELE - OAB:7540-B, LEONARDO 

GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT

 Vistos. (...) Decido. (...) Dá análise do ICP n. 07/2012 (fls. 23/136) 

verifica-se que o mesmo foi instaurado ante o recebimento da sentença 

proferida na justiça do trabalho que evidenciou indícios de contratação 

ilegal pelo Município de Nova Lacerda, sendo que foi ajuizada a Ação Civil 

Pública sem que o Ministério Público realizasse nenhuma investigação 

complementar, mas tão somente a notificação do ente público para 

apresentação de resposta e documentos, ocasião em que o mesmo 

acostou cópia integral da ação trabalhista. Ora, descabe o Parquet alegar 

que desconhecia a existências da segunda testemunha (João Martins 

Lopes) sem que ao menos realizasse oitiva do representante da requerida 

Pedro Inácio de Amorim – ME ou qualquer outro ato de investigação no 

bojo do inquérito civil. Como a oitiva de tais testemunhas (trazidas 

intempestivamente pela requerida) é essencial para o deslinde da presente 

ação se o MP não diligenciou em sua busca no momento da investigação?! 

O deferimento pleiteado, assim como a juntada de certidões de 

comparecimentos das mesmas na Promotoria de Justiça, fere o principio 

do contraditório e da ampla defesa, já que a primeira testemunha consta 

no ICP sendo que poderia ter sido arrolada pela autora e a segunda 

poderia ter chego ao conhecimento do Parquet se tivesse diligenciado no 

momento oportuno. Assim, a parte autora não comprovou o motivo pela 

qual estava impossibilitado de juntar as certidões e arrolar as testemunhas 

no momento oportuno. Por fim, descabe alegar que o promotor de justiça 

que está neste momento atuando nos autos não é o mesmo que instaurou 

o inquérito civil ou ajuizou a presente ação, uma vez que o Ministério 

Público é regido pelo principio da unidade, sendo que a manifestação de 

um membro equivale por todo o órgão. Assim, mantenho o indeferimento 

de oitiva das testemunhas constante na decisão de fls. 392 e indefiro o 

pedido de juntada das certidões de comparecimento. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 27623 Nr: 1763-37.2008.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PEDROSO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES ROGERIO BAPTISTA - 

OAB:9992/B, MARCOS DA SILVA BORGES - OAB:8039/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que pessoalmente intimada a autarquia-executada nada 

manifestou, defiro o pedido retro.

Proceda-se o levantamento dos valores em favor da parte exequente para 

a conta informada às folhas 135.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 19452 Nr: 603-45.2006.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA 

AVELAR - OAB:9721/A-MT, JAMES ROGERIO BAPTISTA - OAB:9992/B, 

MARCOS DA SILVA BORGES - OAB:8039-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Tendo em vista que pessoalmente intimada a autarquia-executada nada 

manifestou, defiro o pedido retro.

Proceda-se o levantamento dos valores em favor da parte exequente para 

a conta informada às folhas 115.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 35501 Nr: 196-63.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAUBER SILVEIRA DA SILVA, DIRCEU 

MARTINS COMIRAN, VIVIENE BARBOSA SILVA, DOMINGA CASSOL 

COMIRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13479-B/MT, MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONÇALVES DE 

PAULA - OAB:9456, RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - OAB:18099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 Vistos.

Razão assiste ao exequente.

Tendo em vista que não há nos autos pedido de adjudicação do imóvel, 

ratifique-se a carta precatória, a fim de que seja dado prosseguimento dos 

atos expropriatórios naquela Comarca.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 15115 Nr: 374-22.2005.811.0046

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ILCE BASEGIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES ROGERIO BAPTISTA - 

OAB:9992/B, MARCOS DA SILVA BORGES - OAB:202149/sp

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que pessoalmente intimada a autarquia-executada nada 

manifestou, defiro o pedido retro.

Proceda-se o levantamento dos valores em favor da parte exequente para 

a conta informada às folhas 175.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 61755 Nr: 3609-50.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERI GHEDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JÚNIOR - 

OAB:9.059/MT, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6.057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17.147/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14687, MICHELL ANTONIO BREDA - OAB:MT 16.990

 Vistos.

Trata-se de impugnação aos cálculos apresentados no cumprimento de 

sentença

 Intime-se a exequente para, querendo, manifestar-se acerca da 

impugnação, no prazo legal.

Em caso de inércia, autos ao arquivo.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 18953 Nr: 143-58.2006.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA CANDIDA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES ROGERIO BAPTISTA - 

OAB:9992/B, MARCOS DA SILVA BORGES - OAB:202149/sp

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que pessoalmente intimada a autarquia-executada nada 

manifestou, defiro o pedido retro.

Proceda-se o levantamento dos valores em favor da parte exequente para 

a conta informada às folhas 141.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 62138 Nr: 176-04.2013.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAGHIANT, TORRES & MEDEIROS ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLEI FERREIRA SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO ANTÔNIO TORRES 

FILHO - OAB:7146/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO JOSE PEIXOTO 

VELOZO - OAB:OAB/RJ 109.231, RODOLFO CESAR VASCONCELLOS 

MOREIRA - OAB:8.719-MT

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

Expeça-se carta precatória para a Comarca de Nova Lacerda/MT, a fim de 

que se proceda a constatação, penhora, avaliação dos bens existentes 

no endereço indicado às folhas 439, sendo que deverá ser lavrado o 

devido termo conforme determinam os artigos 838 e 872 do Código de 

Processo Civil.

 Após, intime-se o executado, conforme preceitua o artigo 841 e seguintes 

do CPC, para apresentar eventual impugnação ao auto de penhora e 

avaliação no prazo de 10 dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 32750 Nr: 936-55.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KVBG(, NSBG(, MABB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFCG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAILA SUZAMAR DA ROCHA 

- OAB:12690

 Vistos.

Tendo em vista a justificação por negativa geral apresentada às folhas 

124/126, remetam-se os autos ao MPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 24192 Nr: 1610-38.2007.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADALENA NEGRI CADORE, JOSÉ ODIL DA 

SILVA, IZABEL WINGENBACH DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Vistos.

Tendo em vista que devidamente intimada, a exequente nada requereu, 

determino a remessa dos autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 33070 Nr: 1256-08.2010.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉCIO TÁVORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVALDO LUIZ CAMPOS, HUMBERTO MATIAS, 

GILMAR MATIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JABER CLEDSON DA SILVA - 

OAB:9.720/MS, RANULFO DE AQUINO NUNES - OAB:2242/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VITOR BRAGA - 

OAB:8443, FABIANO REZENDE - OAB:11847-B

 Vistos.

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com aviso 

de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não tiver 

procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses do 

§1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 15 

dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que em 

não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Não efetuado o pagamento voluntário tempestivamente, certifique-se e 

expeça-se, desde, então, mandado de penhora e avaliação.

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

CPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pela adjudicação dos bens eventualmente penhorados.

 Determino a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para conversão 

da ação para Cumprimento de Sentença, bem como seja certificado a 

existência de custas pendentes.

No tocante ao pedido constante às folhas 375, expeça-se ofício ao 

Cartório de Registro de Imóveis a fim de que se proceda a baixa na 

averbação realizada na matrícula nº. 1.960.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 20428 Nr: 1563-98.2006.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINCON WALACE PEREIRA PROCÓPIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OROZINO ALVES CORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimado para indicar bens passíveis à penhora, a parte exequente fez 

simples reiteração dos pedidos às folhas 114, motivo pelo, considerando 

que não fez prova de prévias diligências e ainda por não ter decorrido um 

ano desde a última tentativa de penhora online, indefiro-os.

Ante o exposto, cumpra-se o despacho exarado às folhas 119, com a 

suspensão do feito pelo período de 01 ano, nos termos do art. 921, III do 

CPC.

Decorrido o prazo assinalado sem manifestação do exequente, determino 

o arquivamento dos autos.

P. I.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 22721 Nr: 250-68.2007.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BJD DIREITOS CREDITÓRIOS S/S LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO DOS SANTOS ZAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denise Moretto - OAB:4032/RO, 

JÓSE BERILO DOS SANTOS - OAB:3184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Vistos.

Tendo em vista a manifestação da leiloeira em razão da arrematação do 

imóvel, intime-se o exequente para tomar ciência e juntar nos autos 

demonstrativo atualizado do débito, a fim de dar prosseguimento à 

execução.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 35079 Nr: 3262-85.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO UNFRIED, GERTRUDES KLAHOLD 

UNFRIED

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ 

- OAB:12642

 Vistos.

Cuida-se de acordo extrajudicial apresentado ao poder judiciário para 

homologação.

Decido.

Tendo em vista o acordo juntado aos autos, homologo por sentença o 

acordo celebrado pelas partes, sendo que suas cláusulas e condições 

ficam fazendo parte desta decisão e DECLARO SUSPENSO o processo, 

na forma do artigo 922 do Código de Processo Civil.

Certifique-se a existência de custas e intime-se o executado para 

realização do pagamento.

Após o trânsito em julgado, as baixas e anotações necessárias, 

arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 34304 Nr: 2489-40.2010.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO BRAZ ZONTA, ANTÔNIO FÁBIO ZONTA, 

ESPÓLIO DE LÚCIA MARIA BERTI ZONTA, LÚCIA FABIANA ZONTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICHELE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABMAEL MANOEL DE LIMA - 

OAB:48633, LEONARDO RANDAZZO NETO - OAB:3504-A/MT, SÔNIA 

REGINA FACINCANI DE LIMA - OAB:230964/ SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO GIOVANI NICHELE 

- OAB:7705/MT

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença em que a parte exequente requer 

também a ratificação da autuação do feito.

1 - Defiro o pedido retro, ratifique a autuação fazendo constar como 

exequentes a empresa “J. B. NICHELE – Sociedade Individual de 

Advocacia” e Leonardo Giovani Nichele.

2 - Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com 

aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não 

tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses 

do §1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 

15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que 

em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Não efetuado o pagamento voluntário tempestivamente, certifique-se e 

expeça-se, desde, então, mandado de penhora e avaliação.

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

CPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pela adjudicação dos bens eventualmente penhorados.

 3 - Determino a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para 

conversão da ação para Cumprimento de Sentença, bem como seja 

certificado a existência de custas pendentes.

4 - P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 119951 Nr: 1962-10.2018.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRF - BRASIL FOODS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADY ANTONIO ZANCHET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE JOSE DA ROCHA - 

OAB:36568
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 26 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico que nos autos foi apresentado um 

recurso de apelação, de forma que neste momento, intimo a parte 

recorrida a apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 15118 Nr: 350-91.2005.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR RODRIGUES DA LUZ, JAMES ROGERIO 

BAPTISTA, ERICA RODRIGUES DOS SANTOS, JANAINA RODRIGUES DOS 

SANTOS, NILVACY MARIA LUZ SANTOS, ROSANGELA LUZ, ADRIANA 

RODRIGUES DA SILVA, NILVA MARIA LUZ, EUCLIDES RODRIGUES LUZ, 

EDMILSON PESSOA LUZ, LUZIMAR RODRIGUES LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES ROGERIO BAPTISTA - 

OAB:9992/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que há 09 pessoas no polo ativo, impulsiono o presente 

feito a fim de intimar a parte Autora para, no prazo de 10 dias, especificar 

a porcentagem que caberá a cada herdeiro, visto que os RPV's devem ser 

expedidos de forma individualizada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 10786 Nr: 970-74.2003.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO MARIA, ALVARINA JORNANI MARIA, 

SÉRGIO DAL PRÁ, ADNIR ROGÉRIO MARIA, SELOI DA SILVA MARIA, 

DULCE MARIA DAL PRÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODELCIO PANNEBECKER, CLENI MARIA 

PANNEBECKER, ODELCIO ARTUR PANNEBECKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9189/MT

 Vistos. (...) Decido. Conheço do recurso, eis que adequado e tempestivo. 

No mérito, entretanto, nego provimento ao recurso, uma vez que não estão 

presentes nenhuma das situações previstas na norma processual: (...) 

Assim, verifica-se que a matéria desafiada nos embargos de declaração 

deve ser objeto de recurso, já que consiste em irresignação da parte 

recorrente à decisão proferida. Saliento que não está sendo 

desrespeitada a decisão proferida no AI n. 69992/2008, tendo em vista 

que foi nomeado perito judicial para acompanhar o Sr. Meirinho. Não cabe 

em sede de embargos de declaração, ainda que se fale em efeitos 

infringentes, a modificação de decisão com a qual a parte não concorda. 

Nesse sentido: (...) A regra disposta no art. 535 do CPC é absolutamente 

clara sobre o cabimento de embargos declaratórios, e estes só têm 

aceitação para emprestar efeito modificativo à decisão em raríssima 

excepcionalidade. Não se prestam a um reexame da matéria de mérito 

decidida no acórdão embargado. Incide a regra geral do art. 1º-D da Lei nº 

9.494/97 nas execuções advindas de ação ordinária, ainda que o pólo 

ativo da mesma seja plúrimo. Embargos rejeitados. “Não pode ser 

conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende 

substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são 

apelos de integração, não de substituição.’ (STJ – 1ª Turma, Resp 

15.774-0-SP- EDcl, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 25.10.93, não 

conheceram, v.u., DJU 22.11.93, p. 24.895). Desta forma, caso a parte 

entenda que não foi analisado alguma questão que alteraria o deferimento 

do pedido, deve lançar mãos de outros meios processuais para tentar 

corrigir eventual vício. O que se percebe, é que a parte embargante 

pretende que seja reapreciada a questão e consequentemente proferida 

nova decisão, o que não se permite por meio de embargos de declaração. 

Assim sendo, por não vislumbrar a hipótese contida no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos 

declaratórios. Publique-se. Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 15639 Nr: 194-06.2005.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA AGUETONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO CORREA CARDOZO, ANTÔNIO 

SGRIGNOLLI, MARIA IVONETE STEFANO SGRINHOLLI, PEDRO 

CONSTANTINO, AMELIA MODESTO CONSTANTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA BABKA - OAB:16.925-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, MARCELA LEAO SOARES - 

OAB:7304-A, MAURO JOSÉ PEREIRA - OAB:OAB/PR 30.725

 Intimação do advogado (a) Elbio Gonzalez OAB/MT 7241/A , para 

devolução dos autos nº 194-06.2005.811.0046, Protocolo 15639, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000868-10.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. T. C. (ADVOGADO(A))

C. M. P. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. R. D. S. (RÉU)

 

Fica a audiência de conciliação redesignada para 29/10/2018, 13h.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001051-78.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE MARTINS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA DE LIMA (EXECUTADO)

IVONIR R. DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001051-78.2018.8.11.0046. 

EXEQUENTE: SIRLENE MARTINS DOS SANTOS EXECUTADO: SILVANA DE 

LIMA, IVONIR R. DA SILVA Vistos. Intimem-se a parte autora, por meio de 

seu advogado constituído, mediante publicação no Dje, para o fim de 

comprovar a alegada hipossuficiência de recursos nos termos do art. 5º, 

LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, CPC ( contra-cheque, CTPS ou doutro 

documento capaz de demonstrar a ausência de recursos financeiros) ou 

recolher as devidas custas processuais em 15 (quinze) dias. Se recolhida 

as custas processuais, remetam-se os autos ao cartório distribuidor para 

que seja certificado se houve o devido recolhimento. Após o prazo supra 

com ou sem manifestação voltem-me conclusos para deliberação. 

Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63713 Nr: 1865-83.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURENCIMAR GALDINO DA SILVA, ANDRE 

DE SOUZA OLIVEIRA, MANOEL MARCONDE DE OLIVEIRA, JACKSON 

MARCELO CASSOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 EDITAL
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PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JACKSON MARCELO CASSOL, Cpf: 

03776366141, Rg: 16581628, Filiação: Viviene Duarte Mairo e Adilar 

Cassol, data de nascimento: 08/05/1991, brasileiro(a), natural de 

Comodoro-MT e atualmente em local incerto e não sabido MANOEL 

MARCONDE DE OLIVEIRA, Cpf: 07191069406, Rg: 6021959, Filiação: 

Severina Ferreira de Oliveira e Francisco Franco de Oliveira, data de 

nascimento: 08/10/1985, brasileiro(a), natural de Lajes Pintada-RN. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A NOTIFICAÇÃO DA PESSOA QUALIFICADA NO 

POLO PASSIVO, acima qualificado(s), do inteiro teor da denúncia, da qual 

segue cópia em anexo, para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo 

de 10 (dez) dias (art. 55 da Lei nº 11.343/2006), sendo que em defesa 

preliminar, o acusado poderá arguir preliminares e invocar todas as 

razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas que pretende produzir e arrolar até o número de 5 (cinco) 

testemunhas (art. 55, § 1º, da Lei nº 11.343/2006). Não sendo 

apresentada resposta no prazo, será nomeado defensor dativo para 

oferecê-la (art. 55, § 3º, da Lei nº 11.343/2006).

Resumo da Inicial: DENUNCIA COMO INCURSOS NAS PENAS DO ART. 33, 

CAPUT, LEI N. 11.343/06 C/C 8.072/90, POR TER, JUNTAMENTE COM O 

ADOLESCENTE A.M.G. E DEMIAS DENUNCIADOS GUARDADO DROGAS 

SEM AUTORIZAÇÃO E EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL E 

REGULAMENTAR, CONSISTENTE EM DOIS INVÓLUCROS PLÁSTICOS 

CONSTENDO SUMBSTÂNCIA COMPATÍVEL COM COCAÍNA, DE 

APROXIMADAMENTE VINTE E QUATRO CENTIGRAMAS E ÍONS BORATO, 

DE APROXIMADAMENTE SETENTA E QUATRO CENTIGRAMAS, NO DIA 

12/05/2013, POR VOLTA DE 21H10MIN, NA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA 

RUA DANILO ANTÔNIO GELATTI, S/N, CENTRO, PRÓXIMO AO GINÁSIO DE 

ESPORTES, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO-MT.

Despacho/Decisão: VISTOS EM CORREIÇÃO.Notifiquem-se, pessoalmente, 

os acusados Laurencimar Galdino da Silva (endereço fl. 138) e André de 

Souza Oliveira (endereço fl. 151), nos termos do art. da Lei nº 11.343, de 

23.08.2006, para oferecerem defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias.Expeça-se edital de citação ao réu Manoel Marconde de 

Oliveira, com prazo de 15 dias, bem como aos demais denunciados, caso 

não localizados nos endereços indicados.Escoado o prazo do edital, sem 

manifestação, tendo em vista que o presente feito é afeto à Meta 2/2018 

do CNJ e, ainda, devido à demora de se lotar a Comarca com Defensor 

Público, nomeio o Dr. Marcelo Beduschi, para defender os interesses dos 

revéis, até a designação de novo defensor, sendo que ao final dos 

trabalhos será fixado honorários a seu favor. Intime-se o causídico da 

nomeação.Cumpra-se, com prioridade na tramitação, por tratar-se de um 

feito afeto à meta 2/2018 do CNJ.

Advertência: O acusado deve informar se pretende constituir advogado 

ou se o juiz deve nomear-lhe um defensor público ou dativo para 

patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões pelas quais não tem a 

intenção de contratar defensor

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NICHOLAS SELZLER 

KLAHOLD, digitei.

Comodoro, 21 de maio de 2018

Nicholas Selzler Klahold Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34205 Nr: 2389-85.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEAPAR CERRADOS SEMENTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO MÁRIO COCCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIBES ALBERTO DA SILVA - 

OAB:7967, BEATRIZ AGNES - OAB:17378, DOUGLAS LOPES LEÃO - 

OAB:13950, WILSON RODRIGUES DE FREITAS - OAB:12873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CELSO MÁRIO COCCO, Cpf: 

37145878020, Filiação: Stella Gardin Cocco e Amadeo Luiz Cocco, 

brasileiro(a), casado(a), agricultor. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 3 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A autora é credora do Executado, na condição de 

endossatária no título em anexo, pela importancia liquida e certa de 

43.332,00(quarenta e três mil, trezentos e trinta e dois reais, representada 

pela inclusa Duplicata Mercantil nº NF. 1211 (doc.3) emitida pelo 

Executado, vencida em 03/11/2005.

Despacho/Decisão: Código 34205Vistos em correição. Trata-se de 

execução de título extrajudicial promovida por CEAPAR – Cerrado 

Sementes LTDA em face de Celso Mario Cocco todos devidamente 

qualificados nos autos.Vislumbro que o magistrado que me antecedeu 

acolheu a exceção de pré-executividade pela Defensoria Pública local. 

Efetuada nova tentativa de citação pelo Oficial de Justiça esta restou 

infrutífera.É o breve relato.Fundamento e decido. Tendo em vista que, a 

parte autora relata que a parte requerida encontra-se em lugar incerto e 

não sabido, bem como se verifica nos autos que o oficial de justiça já 

realizou diligências no intuito de realizar a citação da parte requerida no 

endereço apontado na exordial não obtendo êxito, verifico que o pedido 

preenche os requisitos dos arts. 256 c/c 257, ambos do CPC.Desta feita 

CITE-SE a parte requerida/executada por meio de edital de citação com 

prazo de 30 (trinta) dias, observando os requisitos e formalidades legais, 

indicados no art. 257 do CPC, inclusive afixando-se o mesmo no átrio do 

Foro, certificando-se nos autos.Decorrido tal prazo permanecendo silente 

a parte requerida, certifique-se, e após desde já nomeio como curadora 

especial da parte requerida a douta Defensora Pública atuante nesta 

Comarca, a qual deverá ser intimada pessoalmente desta nomeação para 

apresentar contestação/embargos, no prazo legal [art. 72, II, CPC]. 

APONHE o (a) senhor gestor judicial sua assinatura nas certidões de fls. 

42. Retifique-se o sistema Apolo para fazer constar como novo advogado 

da parte exequente aquele apontado em petição de fls. 

46.Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 15 de fevereiro de 2018.Antonio 

Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bianca Warmling Amaro, 

digitei.

Comodoro, 21 de agosto de 2018

Nicholas Selzler Klahold Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20697 Nr: 1807-27.2006.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZONIA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE POLON, SANDRA APARECIDA 

MACHADO POLON, DARCI POLON, VANDERLEIA CRISTINA SONEGO 

POLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SANDRA APARECIDA MACHADO POLON, 

Cpf: 60060271949, Rg: 4.320.247-2, brasileiro(a), casado(a), professora e 

atualmente em local incerto e não sabido DARCI POLON, Cpf: 

30779626087, Rg: 9010059179, brasileiro(a), casado(a), Telefone (65) 

99645-3341. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 64.063,28 - Valor 

Atualizado: R$ 62.563,28 - Valor Honorários: R$ 1.500,00
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Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Tendo em vista que os requeridos Darci 

Polon e Sandra Aparecida Polon, não foram localizados, fl.207, defiro o 

pedido retro, nessa senda, determino a intimação por edital dos 

requeridos, com prazo de 15 (quinze) dias, afixando-se o mesmo no átrio 

do Foro, certificando-se nos autos.Decorrido o prazo do edital, 

certifique-se.Cumpra-se, expedindo o necessário. Comodoro-MT, 03 de 

julho de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior,Juiz de Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bianca Warmling Amaro, 

digitei.

Comodoro, 21 de agosto de 2018

Nicholas Selzler Klahold Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64543 Nr: 2709-33.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: INCOLUMIDADE PÚBLICA, O MINISTERIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO RONALDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CELSO RONALDO DA SILVA, Cpf: 

77887751934, Rg: 1146750, Filiação: Francisca Aparecida da Silva e 

Benedito Fortunato da Silva, data de nascimento: 30/03/1967, brasileiro(a), 

natural de São Tome-PR, solteiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, manifesta na denúncia para 

CONDENAR o réu Celso Ronaldo da Silva, já qualificado nos autos, às 

penas do art. 12, caput, da Lei nº. 10.826/03.PASSO A DOSAR A PENAA 

pena prevista ao delito é de reclusão, de 01 (um) a 03 (três) anos, e multa, 

consoante o disposto no art. 12, da Lei 10.826/03.Atento ao princípio 

constitucional da individualização da pena e considerando as 

circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, observo que:a) 

culpabilidade do réu, como sabido, compreende a reprovação social que o 

crime e o autor dos fatos merecem, em vista dos elementos concretos. 

Esta entendo que não fugiu da normalidade da conduta desta natureza;b) 

antecedentes - trata-se de tudo que ocorreu no campo penal, ao agente, 

antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria 

criminal. Vislumbro que o acusado não possui antecedentes;c) conduta 

social - é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, 

do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual além 

de simplesmente considerar o fator da conduta social, melhor seria a 

inserção social . Pelo que dos autos consta há que se ressaltar que não 

há elemento capaz de auferir tal quesito;d) personalidade - deve-se a 

particular visão dos valores de um indivíduo, os seus centros de interesse 

e o seu modo de chegar ao valor predominante para o qual tende . Pelo 

que dos autos consta, vislumbro personalidade desvirtuada da do homem 

médio, diante da extensa gama de delitos ao quais responde; e) motivos 

do crime - é a razão de ser de alguma coisa, a causa ou o fundamento de 

sua existência, podendo ser utilizado ainda o termo com o sentido de 

finalidade e objetivo não são justificáveis . São injustificáveis, mas 

inerentes ao tipo penal infringido;f) circunstâncias do crime - 

relacionam-se como o “modus operandi”. São os elementos que não 

compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o 

estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua 

duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude 

assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento 

entre autor e vítima, dentre outros. No caso dos autos, tenho que não 

houve circunstância excedente;g) o comportamento da vítima - Em nada 

contribuiu para a prática delituosa; h) as consequências do crime – Foram 

normais à espécie.Nestes termos, considerando as causas objetivas e 

subjetivas, FIXO A PENA-BASE, no patamar de 01 (um) ano de detenção e 

10 (dez) dias-multa.Inexistem agravantes, presente, porém, a atenuante 

da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP, 

sendo que, nos termos da Súmula 259, do STJ, não há como conduzir a 

pena aquém do mínimo legal.De igual modo, inexistem causas de 

diminuição e/ou aumento de pena que possam alterar a reprimenda 

imposta.Sendo assim, torno definitiva a 01 (um) ano de detenção e 10 

(dez) dias-multa.Fixo o dia-multa em 1/30 do valor do salário mínimo 

vigente à época dos fatos, o que devera ser corrigido.Fixo o regime inicial 

ABERTO para cumprimento da pena, em atenção ao disposto no art. 33, § 

2°, “c”, do Código Penal.Considerando que a personalidade do réu indicam 

que a substituição de pena prevista no art. 44, do CP, seja suficiente a 

repreensão do delito, substituo a pena por prestação de serviço à 

comunidade, por igula período, a ser fixada pelo Juízo da execução 

penal.DA ARMA DE FOGO E DAS MUNIÇÕESTendo em vista que não 

foram apresentados os documentos de registro e/ou porte obrigatório das 

armas apreendidas, bem como das munições constantes das fls.57/64, 

DECRETO a perda dos referidos objetos, com fundamento nas disposições 

do art. 5º, inciso XLVI, alínea ‘b’, da Constituição Federal de 1988 e art. 91, 

inciso II, alínea “a” do Código Penal.No mais, considerando que as armas 

de fogo e as munições apreendidas não mais têm utilidade à persecução 

penal, remetam-se os instrumentos ao Ministério do Exército, para que seja 

procedida à sua destruição, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, de 

acordo com a dicção do art. 25, da Lei n°10.826/03, confeccionando-se o 

respectivo termo de remessa.Após, encaminhe-se informação acerca do 

quantum exato de armas e munições a serem destruídas, para a 

Coordenadoria Militar do Tribunal de Justiça, no e-mail 

coordenadoria.militar@tjmt.jus.br, juntando-se cópias nos autos.Quanto 

aos medicamentos apreendidos, remetam-se à Delegacia de Polícia Civil 

local para destruição.DISPOSIÇÕES FINAISApós o trânsito em julgado, 

determino a suspensão dos direitos políticos do condenado enquanto 

durar os efeitos da condenação, que significa o cumprimento integral, 

inclusive de eventuais penas acessórias, que não se confundem com a 

perda dos direitos políticos (CF, art. 15, inc. III).Expeçam-se os ofícios aos 

órgãos de registros na forma de costume, inclusive ao Tribunal Regional 

Eleitoral de Mato Grosso (art. 15, III, da Constituição Federal).Após, 

certificado o trânsito em julgado, expeçam-se as Guias de Execução Penal 

Definitivas, encaminhando-as, à Vara de Execuções Penais do 

Juízo.Isento de custas e honorários.Transitada em julgado, lancem-se os 

nomes no rol dos culpados.Feito isso, arquive-se na forma de costume.Às 

p r o v i d ê n c i a s . P u b l i q u e - s e . R e g i s t r e - s e . I n t i m e m - s e . C u m p r a - s e , 

expedindo-se o necessário.Comodoro-MT, 14 de março de 2018.Antonio 

Carlos Pereira de Souza JuniorJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bianca Warmling Amaro, 

digitei.

Comodoro, 21 de agosto de 2018

Nicholas Selzler Klahold Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31753 Nr: 2729-63.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA MIGUEL FERNADES AVILA ME, 

FABIANA MIGUEL FERNANDES AVILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FABIANA MIGUEL FERNANDES AVILA, 

Cpf: 81768753172, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 
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o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 10/12/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela A 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de FABIANA MIGUEL FERNADES 

AVILA ME e FABIANA MIGUEL FERNANDES AVILA, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de Execução Fiscal, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2508/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 02/12/2009

 - Valor Total: R$ 52.838,40 - Valor Atualizado: R$ 50.638,40 - Valor 

Honorários: R$ 2.200,00

Despacho/Decisão: Visto etc.Cite-se a executada, como requerido, para 

no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com juros, multa e encargos ou 

garantir a execução (art. 8º da Lei 6.830/80), podendo ofertar embargos, 

desde que seguro o juízo e no prazo legal. Para a hipótese de pronto 

pagamento, fixo os honorários advocatícios em R$ 2.200,00 (dois mil e 

duzentos reais), com fundamento no art. 20, § 3º, “c” e § 4º, do Código de 

Processo Civil. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Comodoro/MT, 18 de 

janeiro de 2010.José Eduardo MarianoJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bianca Warmling Amaro, 

digitei.

Comodoro, 21 de agosto de 2018

Nicholas Selzler Klahold Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60537 Nr: 2318-15.2012.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCIANE MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JUCIANE MARTINS DA SILVA, Cpf: 

70005955157, Rg: 236898-6, Filiação: Ana Maria Martins da Silva, data de 

nascimento: 08/02/1981, brasileiro(a), natural de Poconé-MT, solteiro(a), 

do lar, Telefone 65 96495466. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado manifesta na denúncia e 

CONDENO JUCIANE MARTINS DA SILVA, qualificada nos autos, às penas 

art. 33, caput, c/c art. 40, III ambos da Lei 11.343/2006.PASSO A DOSAR 

A PENA A pena prevista ao delito é de reclusão de 05 (cinco) a 15 

(quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) 

dias-multa, conforme o disposto no artigo 33, caput, da Lei nº. 

11.343/2006. Atento ao princípio constitucional da individualização da pena 

e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, 

observo que:a) culpabilidade da ré - como sabido, compreende a 

reprovação social que o crime e o autor dos fatos merecem, em vista dos 

elementos concretos. Esta entendo que não fugiu da normalidade da 

conduta desta natureza;b) antecedentes - trata-se de tudo que ocorreu no 

campo penal, ao agente, antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua 

vida pregressa em matéria criminal. Vislumbro que o acusado possui 

antecedentes imaculados, por força do disposto na súmula 444, do STJ;c) 

conduta social - é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da 

família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo 

qual, além de simplesmente considerar o fator da conduta social, melhor 

seria a inserção social . Pelo que dos autos consta, há que se ressaltar, 

não há elementos que apontem positiva ou negativamente quanto a sua 

conduta social;d) personalidade - deve-se a particular visão dos valores 

de um indivíduo, os seus centros de interesses e o seu modo de chegar 

ao valor predominante para o qual tende . Pelo que dos autos consta, não 

vislumbro qualquer personalidade desvirtuada da do homem médio; e) 

motivos do crime - é a razão de ser de alguma coisa, a causa ou o 

fundamento de sua existência, podendo ser utilizado ainda o termo com o 

sentido de finalidade e objetivo não são justificáveis . São injustificáveis, 

mas inerentes ao tipo penal infringido;f) circunstâncias do crime - 

relacionam-se como o “modus operandi”. São os elementos que não 

compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o 

estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua 

duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude 

assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento 

entre autor e vítima, dentre outros. No caso dos autos, tenho que não 

houve circunstância excedente;g) o comportamento da vítima - Em nada 

contribuiu para a prática delituosa; h) as consequências do crime - Foram 

normais à espécie;i) a quantidade de entorpecente – Não deve ser 

considerada desfavorável.Nestes termos, considerando as causas 

objetivas e subjetivas, FIXO A PENA-BASE no patamar de 05 (cinco) anos 

de reclusão e 500 dias-multa.Vislumbro a existência da circunstância 

atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP (confissão). Embora reconheça 

a atenuante, deixo de valorá-la em atenção à Súmula 231 do STJ, a qual 

veda a atenuação da pena abaixo do mínimo legal previsto no tipo. 

Inexistindo circunstâncias agravantes a serem consideradas, mantenho a 

pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa.No 

caso dos autos, está presente a causa de aumento de pena prevista no 

artigo 40, III, da Lei 11.343/2006, tendo em vista que a acusada foi presa 

em flagrante ao tentar entrar no estabelecimento prisional com a 

substância entorpecente apreendida.Assim, aumento a pena em 1/6 (um 

sexto), estabelecendo a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses. 

Reconheço ainda a causa de diminuição de pena, descrita no artigo 33, § 

4o da Lei 11.343/2006, tendo em vista que a acusada é primária, possui 

bons antecedentes, inexistindo nos autos qualquer prova de que se 

dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa, razão 

pela qual diminuo a pena em 2/3, pelo que estabeleço a pena em 01 (um) 

ano e 11 (onze) meses e 10 (dez) dias.Em atenção ao critério trifásico de 

dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de 

multa em 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa.Fixo o dia-multa na 

ordem de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, o que 

deverá ser devidamente corrigido.Assim, torno a PENA DEFINITIVA em 01 

(um) ano e 11 (onze) meses e 10 (dez) dias e 195 dias-multa 

correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos 

fatos.Por serem favoráveis a totalidade das circunstâncias judiciais, e 

tendo em vista que foi aplicada a causa de diminuição de pena enunciada 

no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, fixo o REGIME INICIAL ABERTO para 

o cumprimento da pena da condenada, com base no art. 33, §2º, alínea 

“c”, e §3º, do Código Penal.Sob os fundamentos acima enunciados, 

igualmente é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por 

restritiva de direitos, com base no art. 44 do Código Penal, motivo pelo qual 

substituo a pena do réu por duas restritivas de direito, a serem 

especificadas em audiência admonitória.Nesse sentido, entendendo-se 

pela possibilidade de fixação do regime aberto, bem como a substituição 

da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em caso de tráfico 

de drogas, veja-se o seguinte julgado:RECURSO DE APELAÇÃO 

CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. (...) 3. ALMEJADA 

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS 

DE DIREITOS. ADMISSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. VEDAÇÃO 

LEGAL À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AO CRIME DE TRÁFICO AFASTADA 

PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM DECLARAÇÃO 

INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PARTES DOS ARTS. 33 § 4º 

E 44 DA LEI ANTIDROGAS. ENTENDIMENTO PACIFICADO COM A EDIÇÃO, 

PELO SENADO FEDERAL, DA RESOLUÇÃO Nº 5/2012, SUPRIMINDO DA 

LEI ANTIGA VEDAÇÃO. 4. MODIFICAÇÃO DE REGIME INICIAL DE 

CUMPRIMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. IMPOSIÇÃO DO REGIME 

ABERTO. EXCEPCIONALIDADE. 5. RECURSO PROVIDO. 3. Preenchidos os 

requisitos elencados do art. 44 do Código Penal, não há mais empecilho 

legal ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas 

de direitos aos condenados pelo crime de tráfico de entorpecentes, 

porquanto o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou, 

incidentalmente, a inconstitucionalidade dos arts. 33 § 4º e 44 da Lei 

Antidrogas nas partes que vedam a concessão do benefício em comento. 

Ademais, eventuais divergências acerca do efeito vinculante da decisão 

prolatada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC nº 

97.256/RS, restam dirimidas com a edição, pelo Senado Federal, da 

Resolução nº 5/2012, que suprime da Lei nº 11.343/06, a vedação à 

conversão da sanção privativa de liberdade por restritivas de direitos aos 
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condenados pela prática do crime de tráfico. 4. Tendo em vista a 

existência de manifestação do Plenário do pretório excelso declarando 

inconstitucional a norma que determina que os condenados por tráfico 

devam cumprir a pena em regime inicialmente fechado, é perfeitamente 

viável a cominação do regime de cumprimento da sanção nos moldes 

dispostos no art. 33 do Código Penal. (Apelação nº 11618/2012, 3ª 

Câmara Criminal do TJMT, Rel. Luiz Ferreira da Silva. j. 16.01.2013, DJe 

24.01.2013).Havendo a substituição, não há falar em suspensão 

condicional da pena (art. 77, III, do CP).A condenada poderá apelar em 

liberdade, tendo em vista que foi fixado o regime aberto para início do 

cumprimento da pena, não devendo, portanto, permanecer em situação 

mais gravosa.DISPOSIÇÕES FINAISApós o trânsito em julgado, expeça-se 

guia de execução definitiva e lance-se o nome da ré no rol dos 

culpados.Determino a incineração da droga apreendida, devendo ser 

oficiado à Autoridade Policial para que diligencie nesse sentido, 

encaminhando-se relatório ao Juízo.Determino, ainda, a suspensão dos 

direitos políticos da condenada, enquanto durarem os efeitos da 

condenação, o que significa o cumprimento integral, inclusive, de 

eventuais penas acessórias da condenação, que não se confunde com a 

perda dos direitos políticos (CF/88, art. 15, inciso III).Comunique-se ao 

Tribunal Regional Eleitoral e ao Instituto de Identificação Estadual e Federal, 

bem como ao Cartório Distribuidor desta Comarca, para as anotações 

pertinentes.Intime-se a ré da sentença, nos moldes do art. 392 do Código 

de Processo Penal.Deixo de condenar a ré ao pagamento das custas 

processuais por ser pessoa de parcos recursos e ter sido assistida por 

defensor público.Cumpridas tais deliberações, com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as anotações e baixas de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Comodoro-MT, 02 de agosto 2017.Antonio Carlos 

Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bianca Warmling Amaro, 

digitei.

Comodoro, 21 de agosto de 2018

Nicholas Selzler Klahold Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40337 Nr: 1350-82.2012.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO RODRIGUES DA SILVA, JHONE DO 

REGO MATIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BENEDITO RODRIGUES DA SILVA, 

Filiação: Antonio Tiburcio de Souza e Andrelina Rodrigues da Silva, data 

de nascimento: 14/08/1966, brasileiro(a), solteiro(a), serviço braçal. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

denúncia para o fim de CONDENAR o réu BENEDITO RODRIGUES DA 

SILVA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 33, caput, 

da Lei n° 11.343/2006, conforme imputação a ele atribuída na 

denúncia.Passo a dosar a pena a ser aplicada ao acusado, nos termos do 

art. 68 do Código Penal.O delito apresentou culpabilidade normal à espécie, 

não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não 

ostenta condenação criminal anterior transitada em julgado, conforme se 

depreende da certidão de fl. 203, de modo que possui bons antecedentes; 

poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do 

agente; o motivo do crime restringiu-se ao intento de lucro fácil, próprio do 

tipo; as circunstâncias estão relatadas nos autos, nada tendo a valorar 

negativamente; poucos elementos foram coletados a respeito da 

personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; as 

consequências do crime são graves, porém já fazem parte do tipo penal, 

de modo que não cabe a valoração negativa; a vítima é toda sociedade, 

nada tendo a valorar. Dessa forma, verificando-se a inexistência de 

circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena base no mínimo 

legal em 05 (cinco) anos de reclusão.Vislumbro a existência da 

circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP (confissão). 

Embora reconheça a atenuante, deixo de valorá-la em atenção à Súmula 

231 do STJ, a qual veda a atenuação da pena abaixo do mínimo legal 

previsto no tipo. Inexistindo circunstâncias agravantes a serem 

consideradas, mantenho a pena intermediária em 05 (cinco) anos de 

reclusão.Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao 

princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 500 (quinhentos) 

dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à 

data dos fatos.Por serem favoráveis a totalidade das circunstâncias 

judiciais, fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena do 

condenado, com base no art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.In casu, 

é descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de 

direitos, conforme art. 44, I, do CP, e, da mesma forma, a suspensão 

condicional da pena, nos termos do art. 77, III, do CP.O condenado poderá 

apelar em liberdade, tendo em vista que o regime fixado foi o semiaberto, 

bem como quase a totalidade das circunstâncias judicial lhes foram 

favoráveis e sua prisão preventiva foi revogada durante a instrução 

processual.Isento o réu do pagamento das custas e despesas 

processuais.Oportunamente, após o trânsito em julgado, tomem-se as 

seguintes providências:a)Lance o nome do réu no rol dos 

cu lpados;b)Expeça-se gu ia  de execução de f in i t i va  do 

condenado;Observe-se a detração penal, nos termos do art. 42 do Código 

Penal.c)Em cumprimento ao item 7.21.2.2 da CNGC, após o trânsito em 

julgado da sentença, as substâncias entorpecentes apreendidas às fl. 26, 

devidamente comprovadas pelos laudos periciais (fls. 22 e 74-75), 

deverão ser levadas ao órgão competente do Ministério da Saúde ou 

congênere estadual. Caberá à Autoridade Policial a responsabilidade pela 

legal e regular entrega, não dispensando, inclusive, a pesagem ou 

medição volumétrica no momento do recebimento, por parte do 

responsável do citado órgão;d)Em cumprimento ao disposto no art. 72, 

§2º, do Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste 

Estado, comunicando-o sobre esta decisão;e)Oficie-se ao órgão estadual 

de cadastro de dados sobre antecedentes, inclusive ao INFOSEG, 

fornecendo as informações sobre este decisório;f) Quanto aos demais 

bens apreendidos às fl. 26, certifique-se sobre suas restituições ao réu. 

Acaso ainda se encontrem apreendidos, comprovada sua propriedade, 

deverão ser a este rest i tuídos.Publ ique-se. Registre-se . 

Intimem-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bianca Warmling Amaro, 

digitei.

Comodoro, 21 de agosto de 2018

Nicholas Selzler Klahold Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63930 Nr: 2083-14.2013.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAP, EMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON QUEIROZ DE FREITAS - 

OAB:8478-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROSINÉIA JABOTICABA DA SILVA, 

Filiação: Sidneu Jaboticaba da Silva e Maria de Fátima da Silva, 

brasileiro(a), natural de Paranavaí-PR. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Diante do exposto, intimem-se:- Conselho Tutelar de 
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Nova Lacerda para que proceda a realização de relatório sobre as 

condições do menor no prazo de 30 [trinta] dias.- Assistente Social do 

Juízo para elaborar parecer social sobre as condições sociais, 

educacionais e econômicas das partes envolvidas no presente processo 

no prazo de 30 [trinta] dias.- Cite-se a parte Requerida, para apresentar 

resposta no prazo de 15, dias, com as advertências legais.Cumpra-se. 

Diligências necessárias.Intimem-se.Comodoro/MT, 15 de janeiro de 2014. 

Evandro Juarez RodriguesJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bianca Warmling Amaro, 

digitei.

Comodoro, 21 de agosto de 2018

Nicholas Selzler Klahold Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37304 Nr: 2003-21.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR YAMAMOTO ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERLEY ROCHA FINOTTI - 

OAB:690/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARILTON RODRIGUES DA 

CRUZ - OAB:5.027/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ODAIR YAMAMOTO ARAUJO, Cpf: 

40962911291, Rg: 436.651, Filiação: Valdenor Yamamoto de Araujo e 

Kinuko Yamamoto de Araujo, data de nascimento: 02/07/1973, 

brasileiro(a), natural de Presidente Medici-RO, convivente, motorista, 

Telefone 69 999210761. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Deste modo, julgo extinta a pena de ODAIR YAMAMORO 

ARAÚJO, e, em consequência, extingo o presente feito.Às providências e 

anotações necessárias. Após o trânsito em julgado, observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos, atentando-se o Sr. Gestor ao 

item 5.15.18.2 da CNGC.P.R.I.Cumpra-se.Comodoro/MT, 02 de junho de 

2016.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bianca Warmling Amaro, 

digitei.

Comodoro, 22 de agosto de 2018

Nicholas Selzler Klahold Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32591 Nr: 778-97.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLI JUNIOR & BARBOSA FILHO LTDA - ME, 

PAULO BARBOSA FILHO, JOSIAS DE CARLI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULO BARBOSA FILHO, brasileiro(a), 

Telefone 9274-2132 e atualmente em local incerto e não sabido JOSIAS DE 

CARLI JUNIOR, Cpf: 80248896253, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 07/04/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela A 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de CARLI JUNIOR & BARBOSA 

FILHO LTDA - ME, PAULO BARBOSA FILHOE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de Execução Fiscal, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 143/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 04/01/2010

 - Valor Total: R$ 9.807,70 - Valor Atualizado: R$ 9.297,70 - Valor 

Honorários: R$ 510,00

Despacho/Decisão: Visto... Cite-se o executado na forma requerida, para 

no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com juros, multa e encargos ou 

garantir a execução (art. 8º da Lei 6.830/80). Para a hipótese de pronto 

pagamento, fixo os honorários advocatícios em R$ 510,00 (quinhentos e 

dez reais), com fulcro nos art. 20, § 4º c.c § 3, ‘a’ do CPC. Defiro a 

exceção prevista no artigo 172, parágrafo 2º, do CPC.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bianca Warmling Amaro, 

digitei.

Comodoro, 22 de agosto de 2018

Nicholas Selzler Klahold Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60569 Nr: 2351-05.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO OESTE DE 

MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO FERNANDES ZANUSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA A. BETONI SILVA - 

OAB:19.002, FERNANDO CÉZAR SANTOS REIS - OAB:OAB/MT 22096-O, 

FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-A/MT, LUCIANO DE 

SALES - OAB:5911-B/MT, MARIANA FRANCISCA DE SOUZA SANCHES 

- OAB:10938

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MAURICIO FERNANDES ZANUSSO, Cpf: 

00272208000, Rg: 1068940988, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 7.046,81 - Valor 

Atualizado: R$ 6.406,19 - Valor Honorários: R$ 640,62

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Defiro o pedido retro.Tendo em vista que 

a parte executada foi procurada para ser intimada diversas vezes, 

todavia, constatou-se que a mesma encontra-se em local incerto e não 

sabido, expeça-se edital de citação com o prazo de 30 (trinta) dias, 

observando os requisitos e formalidades legais, indicados no art. 257 do 

CPC, inclusive afixando-se o mesmo no átrio do Foro, certificando-se nos 

autos.Após, voltem-me conclusos.Às providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bianca Warmling Amaro, 

digitei.

Comodoro, 22 de agosto de 2018

Nicholas Selzler Klahold Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC
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 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22105 Nr: 3113-31.2006.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENTO & BENTO LTDA, LUISMAR AUGUSTO 

NETO, JOÃO BENTO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUISMAR AUGUSTO NETO, Cpf: 

34528474115, Rg: 371..383, Telefone 96176310 e atualmente em local 

incerto e não sabido JOÃO BENTO NETO, Cpf: 02223767168, Rg: 310091, 

brasileiro(a), viuvo(a), comerciante, Telefone 96148863. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 05/12/2006.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela A 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de BENTO & BENTO LTDA, 

LUISMAR AUGUSTO NETOE OUTROS, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de Execução Fiscal, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 003945/6.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 25/10/2006

 - Valor Total: R$ 70.220,81 - Valor Atualizado: R$ 63.837,10 - Valor 

Honorários: R$ 6.383,71

Despacho/Decisão: Visto etc.Cite-se o executado, como requerido, para 

no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com juros, multa e encargos ou 

garantir a execução (art. 8º da Lei 6.830/80). Para a hipótese de pronto 

pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, 

conforme o disposto no art. 20, § 3º, “a” e “c” e § 4º, do CPC. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bianca Warmling Amaro, 

digitei.

Comodoro, 22 de agosto de 2018

Nicholas Selzler Klahold Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63319 Nr: 1448-33.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GERALDO ELOY, RAUL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RAUL DOS SANTOS, Cpf: 03996753101, 

Rg: 2276424-0, Filiação: Nadir Aparecida Rodrigues dos Santos e Jose 

Osmar Resende, data de nascimento: 25/07/1993, brasileiro(a), natural de 

Francisco Beltrao-PR, solteiro(a), soldador, Telefone 99565945. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, 

julgo procedente a pretensão punitiva, para CONDENAR o acusado JOSÉ 

GERALDO ELOY, como incurso nas penas do artigo 16, parágrafo único, 

inciso IV da Lei n. 10.826/03.Da Aplicação da Pena.Em atenção ao critério 

estabelecido pelo art. 68 do Código Penal e ao princípio da individualização 

da pena previsto no art. 5º, XLVI da Carta Magna, necessário se faz aferir 

as circunstâncias judiciais, considerar as circunstâncias atenuantes e 

agravantes e, por último, as causas de diminuição e de aumento. JOSÉ 

GERALDO ELOY – “GERALDO”a)Crime de Lesão (1º Fato)O delito de 

lesão corporal possui pena de detenção de 03 (três) meses a 01 (um) 

ano.Quanto à culpabilidade verifica-se normal a reprovabilidade da 

conduta. Quanto aos antecedentes não se verifica nenhum registro nos 

autos, pelo que, é tida como medida favorável com relação ao acusado. 

Quanto à conduta social não verifico a presença de nenhuma 

circunstância que indique ser o acusado pessoa que provoque 

instabilidade social. Quanto à personalidade do agente também não 

existem registros indicativos de desvio de personalidade, não há nenhuma 

afinação especial do delito praticado com a personalidade do agente. 

Quanto aos motivos da prática do delito, o acusado não se mostrou 

movido por motivos relevantes. Quanto às circunstâncias elas foram as 

normais do tipo. Quanto às consequências do crime foram as normais. 

Quanto ao comportamento da vítima, este não deve ser considerado 

reprovável.Logo, considerando que as circunstâncias judiciais são em sua 

totalidade favoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal previsto para o 

delito, isto é, em 03 (três) meses de detenção.Não vislumbro circunstância 

agravante ou atenuante.Nos autos também não há nenhuma causa de 

aumento ou diminuição, razão pela qual deixo de considerá-las.Assim, 

resta estabelecida a pena final em 03 (três) meses de detenção.b)Crime 

de Ameaça (2º Fato)Quanto à culpabilidade verifica-se normal a 

reprovabilidade da conduta. Quanto aos antecedentes não se verifica 

nenhum registro nos autos, pelo que, é tida como medida favorável com 

relação ao acusado. Quanto à conduta social não verifico a presença de 

nenhuma circunstância que indique ser o acusado pessoa que provoque 

instabilidade social. Quanto à personalidade do agente também não 

existem registros indicativos de desvio de personalidade, não há nenhuma 

afinação especial do delito praticado com a personalidade do agente. 

Quanto aos motivos da prática do delito, o acusado não se mostrou 

movido por motivos relevantes, tendo em vista que de acordo com as 

informações prestadas aos autos, a vítima foi ameaçada em razão de uma 

discussão. Quanto às circunstâncias elas foram as normais do tipo. 

Quanto às consequências do crime foram as normais. Quanto ao 

comportamento da vítima, este não deve ser considerado reprovável.À 

vista dessas circunstâncias judiciais, fixo a pena base em seu mínimo 

legal, qual seja, 01 (um) mês de detenção.Não vislumbro circunstância 

agravante ou atenuante.Nos autos também não há nenhuma causa de 

aumento ou diminuição, razão pela qual deixo de considerá-las.Assim, 

resta estabelecida a pena final em 01 (um) mês de detenção.c)Posse ilegal 

de arma de fogo com sinal suprimido (7º Fato)O delito de posse ilegal de 

arma de fogo com sinal suprimido possui pena de reclusão de 03 (três) a 

06 (seis) anos e multa.Quanto à culpabilidade verifica-se normal a 

reprovabilidade da conduta. Quanto aos antecedentes não se verifica 

nenhum registro nos autos, pelo que, é tida como medida favorável com 

relação ao acusado. Quanto à conduta social não verifico a presença de 

nenhuma circunstância que indique ser o acusado pessoa que provoque 

instabilidade social. Quanto à personalidade do agente também não 

existem registros indicativos de desvio de personalidade, não há nenhuma 

afinação especial do delito praticado com a personalidade do agente. 

Quanto aos motivos da prática do delito, o acusado não se mostrou 

movido por motivos relevantes, tendo em vista que de acordo com as 

informações prestadas aos autos, a vítima foi ameaçada em razão de uma 

discussão. Quanto às circunstâncias elas foram as normais do tipo. 

Quanto às consequências do crime foram as normais. Quanto ao 

comportamento da vítima, este não deve ser considerado 

reprovável.Tendo em vista que nenhuma circunstância é desfavorável ao 

acusado, fixo-lhe a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 03 anos de 

reclusão. Não vislumbro circunstância agravante ou atenuante.Nos autos 

também não há nenhuma causa de aumento ou diminuição, razão pela qual 

deixo de considerá-las.Da multaQuanto à pena de multa, a julgar pelas 

bases lançadas na fundamentação supra do art. 59 do Código Penal 

Brasileiro, fixo a pena de multa em 20 dias-multa, e considerando a 

capacidade econômica do réu, fixo em 1/30 do salário mínimo para cada 

dia multa.Lanço, para justificar tais operações aritméticas a mesma 

fundamentação utilizada para o cálculo da pena privativa de 

liberdade.Pena definitiva.Assim, CONDENO o réu JOSÉ GERALDO ELOY à 
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pena de 03 (três) anos reclusão e 04 (quatro) meses de detenção, e ao 

pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo 

vigente na época dos fatos.Regime Inicial. Substituição da 

pena.Estabeleço o regime aberto para cumprimento da pena de reclusão, 

diante das circunstâncias judiciais já apreciadas, conforme previsão do 

artigo 33 do Código Penal.É de se observar que estão preenchidos os 

requisitos para concessão do benefício da substituição da pena, previstos 

no artigo 44 do Código Penal, uma vez que não se trata de réu reincidente, 

a pena privativa de liberdade não é superior a quatro anos, além das 

circunstâncias judiciais serem favoráveis, motivo pelo qual entendo que a 

substituição é suficiente para reprovação e prevenção do crime.Assim, 

substituo a pena privativa de por duas penas restritivas de direito, a serem 

definidas em sede de execução.RAUL DOS SANTOSa)Crime de Lesão (1º 

Fato)O delito de lesão corporal possui pena de detenção de 03 (três) 

meses a 01 (um) ano.Quanto à culpabilidade verifica-se normal a 

reprovabilidade da conduta. Quanto aos antecedentes não se verifica 

nenhum registro nos autos, pelo que, é tida como medida favorável com 

relação ao acusado. Quanto à conduta social não verifico a presença de 

nenhuma circunstância que indique ser o acusado pessoa que provoque 

instabilidade social. Quanto à personalidade do agente também não 

existem registros indicativos de desvio de personalidade, não há nenhuma 

afinação especial do delito praticado com a personalidade do agente. 

Quanto aos motivos da prática do delito, o acusado não se mostrou 

movido por motivos relevantes. Quanto às circunstâncias elas foram as 

normais do tipo. Quanto às consequências do crime foram as normais. 

Quanto ao comportamento da vítima, este não deve ser considerado 

reprovável.Logo, considerando que as circunstâncias judiciais são em sua 

totalidade favoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal previsto para o 

delito, isto é, em 03 (três) meses de detenção.Concorre a atenuante da 

confissão, porém nos termos da súmula 231 do STJ mantenho a pena 

anteriormente fixada em 03 meses de detenção.Não vislumbro 

circunstância agravante.Nos autos também não há nenhuma causa de 

aumento ou diminuição, razão pela qual deixo de considerá-las.Assim, 

resta estabelecida a pena final em 03 (três) meses de detenção.b)Crime 

de Ameaça (2º Fato)Quanto à culpabilidade verifica-se normal a 

reprovabilidade da conduta. Quanto aos antecedentes não se verifica 

nenhum registro nos autos, pelo que, é tida como medida favorável com 

relação ao acusado. Quanto à conduta social não verifico a presença de 

nenhuma circunstância que indique ser o acusado pessoa que provoque 

instabilidade social. Quanto à personalidade do agente também não 

existem registros indicativos de desvio de personalidade, não há nenhuma 

afinação especial do delito praticado com a personalidade do agente. 

Quanto aos motivos da prática do delito, o acusado não se mostrou 

movido por motivos relevantes, tendo em vista que de acordo com as 

informações prestadas aos autos, a vítima foi ameaçada em razão de uma 

discussão. Quanto às circunstâncias elas foram as normais do tipo. 

Quanto às consequências do crime foram as normais. Quanto ao 

comportamento da vítima, este não deve ser considerado reprovável.À 

vista dessas circunstâncias judiciais, fixo a pena base em seu mínimo 

legal, qual seja, 01 (um) mês de detenção.Não vislumbro circunstância 

agravante ou atenuante.Nos autos também não há nenhuma causa de 

aumento ou diminuição, razão pela qual deixo de considerá-las.Assim, 

resta estabelecida a pena em 01 (um) mês de detenção.c)Crime de Lesão 

(3º Fato)O delito de lesão corporal possui pena de detenção de 03 (três) 

meses a 01 (um) ano.Quanto à culpabilidade verifica-se normal a 

reprovabilidade da conduta. Quanto aos antecedentes não se verifica 

nenhum registro nos autos, pelo que, é tida como medida favorável com 

relação ao acusado. Quanto à conduta social não verifico a presença de 

nenhuma circunstância que indique ser o acusado pessoa que provoque 

instabilidade social. Quanto à personalidade do agente também não 

existem registros indicativos de desvio de personalidade, não há nenhuma 

afinação especial do delito praticado com a personalidade do agente. 

Quanto aos motivos da prática do delito, o acusado não se mostrou 

movido por motivos relevantes. Quanto às circunstâncias elas foram as 

normais do tipo. Quanto às consequências do crime foram as normais. 

Quanto ao comportamento da vítima, este não deve ser considerado 

reprovável.Logo, considerando que as circunstâncias judiciais são em sua 

totalidade favoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal previsto para o 

delito, isto é, em 03 (três) meses de detenção.Concorre a atenuante da 

confissão, porém nos termos da súmula 231 do STJ mantenho a pena 

anteriormente fixada em 03 meses de detenção.Não vislumbro 

circunstância agravante.Nos autos também não há nenhuma causa de 

aumento ou diminuição, razão pela qual deixo de considerá-las.Assim, 

resta estabelecida a pena final em 03 (três) meses de detenção.d)Crime 

de Lesão (4º Fato)O delito de lesão corporal possui pena de detenção de 

03 (três) meses a 01 (um) ano.Quanto à culpabilidade verifica-se normal a 

reprovabilidade da conduta. Quanto aos antecedentes não se verifica 

nenhum registro nos autos, pelo que, é tida como medida favorável com 

relação ao acusado. Quanto à conduta social não verifico a presença de 

nenhuma circunstância que indique ser o acusado pessoa que provoque 

instabilidade social. Quanto à personalidade do agente também não 

existem registros indicativos de desvio de personalidade, não há nenhuma 

afinação especial do delito praticado com a personalidade do agente. 

Quanto aos motivos da prática do delito, o acusado não se mostrou 

movido por motivos relevantes. Quanto às circunstâncias elas foram as 

normais do tipo. Quanto às consequências do crime foram as normais. 

Quanto ao comportamento da vítima, este não deve ser considerado 

reprovável.Logo, considerando que as circunstâncias judiciais são em sua 

totalidade favoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal previsto para o 

delito, isto é, em 03 (três) meses de detenção.Concorre a atenuante da 

confissão, porém nos termos da súmula 231 do STJ mantenho a pena 

anteriormente fixada em 03 meses de detenção.Não vislumbro 

circunstância agravante.Nos autos também não há nenhuma causa de 

aumento ou diminuição, razão pela qual deixo de considerá-las.Assim, 

resta estabelecida a pena final em 03 (três) meses de 

detenção.e)Contravenção Vias de Fato (6º Fato)O delito de vias de fato 

possui pena de prisão simples, de 15 (quinze) dias a 03 (três) meses, ou 

multa.Quanto à culpabilidade verifica-se normal a reprovabilidade da 

conduta. Quanto aos antecedentes não se verifica nenhum registro nos 

autos, pelo que, é tida como medida favorável com relação ao acusado. 

Quanto à conduta social não verifico a presença de nenhuma 

circunstância que indique ser o acusado pessoa que provoque 

instabilidade social. Quanto à personalidade do agente também não 

existem registros indicativos de desvio de personalidade, não há nenhuma 

afinação especial do delito praticado com a personalidade do agente. 

Quanto aos motivos da prática do delito, o acusado não se mostrou 

movido por motivos relevantes, tendo em vista que foi em razão de uma 

discussão. Quanto às circunstâncias elas foram as normais do tipo. 

Quanto às consequências do crime foram as normais. Quanto ao 

comportamento da vítima, este deve ser considerado reprovável.Logo, 

considerando que as circunstâncias judiciais são em sua totalidade 

favoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal previsto para o delito, isto é, 

em 15 (quinze) dias de detenção.Não estão presentes no caso nenhuma 

circunstância agravante ou atenuante. Nos autos também não há nenhuma 

causa de aumento ou diminuição, razão pela qual deixo de 

considerá-las.Resta restabelecida a pena de 15 (quinze) dias de prisão 

simples.Da multaQuanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na 

fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, fixo a pena de 

multa em 20 dias-multa, e considerando a capacidade econômica do réu, 

fixo em 1/30 do salário mínimo para cada dia multa.Lanço, para justificar 

tais operações aritméticas a mesma fundamentação utilizada para o 

cálculo da pena privativa de liberdade.Pena definitiva.Assim, CONDENO o 

réu RAUL DOS SANTOS à pena de 10 (dez) meses de detenção e 15 

(quinze) dias de prisão simples, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, 

no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos.Regime 

Inicial. Substituição da pena.Estabeleço o regime aberto para cumprimento 

da pena de detenção, diante das circunstâncias judiciais já apreciadas, 

conforme previsão do artigo 33 do Código Penal.É de se observar que 

estão preenchidos os requisitos para concessão do benefício da 

substituição da pena, previstos no artigo 44 do Código Penal, uma vez que 

não se trata de réu reincidente, a pena privativa de liberdade não é 

superior a quatro anos, além das circunstâncias judiciais serem 

favoráveis, motivo pelo qual entendo que a substituição é suficiente para 

reprovação e prevenção do crime.Assim, substituo a pena privativa de por 

uma pena restritiva de direito, a ser definida em sede de execução.Após o 

trânsito em julgado desta, lance-se o nome dos réus no rol dos culpados 

(art. 5º, LVII da CF).Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral para fins do 

disposto no artigo 15, inciso III, da CF.Comunique-se ao Instituto de 

Identificação Estadual e Federal, bem como ao Cartório Distribuidor desta 

Comarca para as anotações pertinentes.Intimem-se os réus para o 

pagamento da pena de multa em 10 dias, conforme dispõe o artigo 50 do 

CP.Com fulcro no Capítulo 7, Seção 29 da C.N.G.C. de Mato Grosso, 

expeçam-se guias de cumprimento de pena.Deixo de condenar os réus ao 

pagamento das custas processuais.Ciência ao membro do Ministério 
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Público.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Comodoro, 16 de novembro 

de 2015.Marcelo Sousa Melo Bento de ResendeJuiz de Direito Em 

Substituição Legal

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bianca Warmling Amaro, 

digitei.

Comodoro, 22 de agosto de 2018

Nicholas Selzler Klahold Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61067 Nr: 2871-62.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - SEFAZ -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO ELIAS BICALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): OSVALDO ELIAS BICALHO, Cpf: 

52213676615, Rg: 3745902, brasileiro(a), agroprcuarista. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 28/09/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - SEFAZ -MT em face de OSVALDO 

ELIAS BICALHO, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

Execução Fiscal, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 10359/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 19/09/2012

 - Valor Total: R$ 15.681,22 - Valor Atualizado: R$ 13.067,68 - Valor 

Honorários: R$ 2.613,54

Despacho/Decisão: Vistos etc.1.Nos termos do art.8º, da Lei nº 6.830/80, 

cite-se o executado para, em cinco dias, pagar a dívida mediante depósito 

ou garantir a execução nos moldes do art. 9º, da L.E.F.2.Para o caso de 

pronto pagamento e/ou não oferecimento de embargos, fixo os honorários 

advocatícios em 20 % sobre o valor do débito, nos termos dos Decretos 

nºs. 1025/69 e 1645/78.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bianca Warmling Amaro, 

digitei.

Comodoro, 22 de agosto de 2018

Nicholas Selzler Klahold Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34950 Nr: 3133-80.2010.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SEBASTIÃO OLIVEIRA DA SILVA, 

Filiação: Valdomiro Rodrigues da Silva e de Raimunda de Oliveira, 

brasileiro(a), natural de Itabuna-BA. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

denúncia para CONDENAR o réu SEBASTIÃO OLIVEIRA DA SILVA, 

devidamente qualificados nos autos, como incursos nas sanções do artigo 

157, caput, do Código Penal.Passo a dosar a pena a ser aplicada ao réu, 

nos termos do art. 68 do Código Penal.Em atenção ao disposto no art. 59 

do Código Penal verifico que o delito apresentou culpabilidade normal à 

espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o 

réu não é possuidor de maus antecedentes, vez que não foi juntada 

qualquer certidão que aponte condenação transitada em julgado anterior 

aos fatos narrados na inicial acusatória; poucos elementos foram 

coletados a respeito da conduta social e personalidade do agente, razão 

pela qual deixo de valorá-los; o motivo do crime consiste na obtenção de 

lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade, de modo que deixo de 

valorá-lo; as circunstâncias do delito estão relatadas nos autos, nada 

tendo a valorar negativamente; as consequências do crime foram normais 

à espécie, consistindo no resultado esperado da conduta delitiva, de modo 

que a circunstância não merece valoração negativa; o comportamento da 

vítima não contribuiu para a prática do crime.Desta forma, não havendo 

circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base no 

mínimo legal, em 04 (quatro) anos de reclusão.Encontra-se presente a 

circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP (confissão). 

Entretanto, embora reconheça a atenuante, deixo de valorá-la em atenção 

à Súmula 231 do STJ, a qual veda a atenuação da pena abaixo do mínimo 

legal previsto no tipo, razão pela qual mantenho a pena intermediária em 04 

(quatro) anos de reclusão, frente à inexistência de circunstâncias 

agravantes.Não concorrem causas de aumento ou diminuição de pena, 

pelo que torno definitiva a pena do réu em 04 (quatro) anos de 

reclusão.Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao 

princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 10 (dez) 

dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à 

data dos fatos.Considerando que a pena fixada é igual a quatro anos e a 

totalidade das circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, fixo como 

regime inicial de cumprimento da pena o aberto, nos termos do art. 33, §2º, 

“c”, e §3°, do Código Penal.In casu, é descabida a substituição da pena 

privativa de liberdade por restritiva de direitos, com base no art. 44, I, do 

CP, bem como a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, III, 

do CP.O condenado poderá apelar em liberdade, tendo em vista que o 

regime fixado foi o aberto, pelo que revogo a prisão preventiva 

decretada.Quanto à indenização mínima a ser arbitrada em favor da vítima, 

nos termos do art. 387, IV, do CPP, deixo de fixá-la uma vez que não 

houve pedido por parte do Ministério Público, o que obstou a formação do 

contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não pode ser concedida 

de ofício.Deixo de condenar o réu nas custas e despesas 

processuais.Após o trânsito em julgado, cumpram-se as seguintes 

disposições:a)lance o nome do réu no rol dos culpados;b)expeça-se guia 

de execução definitiva do condenado;c)Em cumprimento ao disposto no 

art. 72, §2º, do Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral 

deste Estado, comunicando-o sobre esta decisão;d)comuniquem-se os 

institutos de identificação estadual e federal;Saem os presentes 

intimados.Intime-se o réu por edital, ante a decretação de 

revelia.Cumpra-se.Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo 

que os presentes assinam a ata.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bianca Warmling Amaro, 

digitei.

Comodoro, 22 de agosto de 2018

Nicholas Selzler Klahold Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18404 Nr: 3036-56.2005.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMB - MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA POR DO SOL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO SCHNEIDER - 
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OAB:185276/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AGROPECUÁRIA POR DO SOL LTDA, 

CNPJ: 00198189000179. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 103.649,70 - Valor 

Atualizado: R$ 98.649,69 - Valor Honorários: R$ 5.000,00

Despacho/Decisão: Visto...Cite-se, como requerido, o devedor, para no 

prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito.Não havendo 

pagamento, cumpra-se os parágrafos primeiro e quinto do art. 652 do CPC. 

Fixo os honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil Reais), com 

fulcro no artigo 20, § 4º e § 3º alínea “a” do CPC, sendo que havendo 

pronto pagamento, no prazo de três dias da citação, tal verba será 

reduzida pela metade (art. 652 -, par. único).No cumprimento do ato 

citatório, deverá ser o executado cientificado do que preceituam os arts. 

736; 738; 745 e 745-A do CPC.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.Comodoro/MT, 09 de fevereiro de 2008.José Eduardo 

MarianoJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bianca Warmling Amaro, 

digitei.

Comodoro, 22 de agosto de 2018

Nicholas Selzler Klahold Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66629 Nr: 348-09.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZONIA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO STRANIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FÁBIO STRANIERI, Rg: 657682, Filiação: 

Oswaldo Stranieri e Vandira de Freitas Stranieri, data de nascimento: 

10/04/1975, natural de São José do Rio Preto-SP, farmaceutico, Telefone 

65-9963-3075. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 5 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Autos nº. 348-09.2014.811.0046CÓDIGO: 66629 

VISTOS EM CORREIÇÃOI.Cite[m]-se o[a,as] devedor[a,es] para, em 03 

[três] dias, efetuar[em] o pagamento do débito [CPC, art. 652].II.Fixo os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito a serem pagos 

pelo[a,s] executado[a,s] [CPC, art. 652-A], por apreciação eqüitativa [CPC, 

art. 20, § 4º].III.No caso de integral pagamento do débito acima 

mencionado, a verba honorária será reduzida pela metade [CPC, Art. 

652-A, § único].IV.Devidamente citado[s] e o [a,s] devedor[a,es] efetuando 

o pagamento do débito, manifeste-se o[a,s] Credor[a,es] em 05 dias, 

requerendo o que de direito.V.Não sendo efetuado o pagamento, no prazo 

legal, proceda-se à penhora em bens de propriedade do[a,s] devedor[a,s], 

de tantos quantos bastem para a garantia do principal e demais 

acessórios, efetuando-se em seguida, a avaliação, lavrando-se 

respectivamente, o auto e laudo [CPC, § 1º, do art. 652].VI.Não sendo 

encontrado[a,s] o[a,s] devedor[a,es], proceda-se ao arresto em bens de 

propriedade do[a,s] mesmo[a,s], de tantos quantos bastem para a garantia 

do principal e demais acessórios [CPC, art. 653]. Nos 10 [dez] dias 

seguintes à efetivação do arresto, deverá o Senhor Oficial de Justiça 

procurar o[a,s] devedor[a,es] três vezes em dias distintos para a sua 

intimação; não o[a,s] encontrando, certificará o ocorrido.VII.Concretizada a 

Penhora e a Avaliação, lavre-se Auto e Laudo e deles intime[m]-se o[a,s] 

devedor[a,es], na pessoa de seu Advogado; não o tendo, deverá ser 

intimado[a,s] pessoalmente [CPC, § 4º do art. 652].VIII.Por fim, caso não 

efetuada a penhora e/ou o pagamento, no prazo legal, proceda-se à 

penhora on-line, em nome do devedor, de tantos quantos bastem para a 

garantia do principal e demais acessórios [dinheiro, via sistema 

Bacen-Jud, conforme artigo 655-A, do CPC].IX.Intime[m]-se o[a,s] 

executado[a,s] para, querendo, opor Embargos dentro do prazo legal de 

15 [quinze] dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação 

[CPC, art.738]. No prazo dos embargos, reconhecendo o[a,s] 

devedor[a,es] o crédito do[a,s] exeqüente[s] e comprovando o depósito de 

30% [trinta por cento] do valor da execução, inclusive custas processuais 

e honorários advocatícios, poderá[ao] requerer que lhe[s] seja admitido 

efetuar[em] o pagamento do restante em até 06 [seis] parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% [um por cento] ao mês 

[CPC, art. 745-A].X.Não sendo opostos Embargos, manifeste-se o[a,s] 

credor[a,es] requerendo o que de direito.XI.Solicitado pelo[a,s] 

credor[a,es] hastas, remetam-se os autos ao Contador para atualização 

do débito, voltando conclusos para designação de hastas com as 

intimações necessárias.XII.Em sendo apresentados Embargos, voltem 

conclusos para apreciação dos mesmos em apenso.XIII.Fica deferido ao 

oficial de justiça os benefícios previstos no art. 172, § 2º, 660 e 662, todos 

do CPC, se necessário for. Int imações e di l igências 

necessárias.Comodoro/MT, 26 de março de 2014.Evandro Juarez 

RodriguesJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bianca Warmling Amaro, 

digitei.

Resumo da Inicial: CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA, EM 03(TRÊS) 

DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO DO DÉBITONÃO SENDO EFETUADO O 

PAGAMENTO, NO PRAZO LEGAL, PROCEDA-SE À PENHORA EM BENS DE 

PROPRIEDADE DO DEVEDOR DE TANTOS QUANTOS BASTEM PARA A 

GARANTIA DO PRINCIPAL E DEMAIS ACESSÓRIOS, EFETUANDO-SE EM 

SEGUIDA, A AVALIAÇÃO, LAVRANDO-SE RESPECTIVAMENTE, O AUTO E 

LAUDO. DÉBITO ATUALIZADO: R$ 108.451,91 - HONORÁRIOS FIXADOS: 

10.845,19 - TOTAL PARA PAGAMENTO: 119.297,10

Comodoro, 22 de agosto de 2018

Nicholas Selzler Klahold Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32564 Nr: 751-17.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DKDSG, ROSANGELA DOS SANTOS MUCHE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE ANTONIO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JORGE ANTONIO GONÇALVES, 

brasileiro(a), convivente, comerciante. atualmente em local incerto e não 

sabido

Despacho/Decisão: Ante o exposto, DEFIRO o pedido de restrição judicial 

de numerários existentes em contas bancárias de titularidade do 

executado e, para tanto PROCEDO com a realização de consulta mediante 

sistema BACENJUD das contas correntes e aplicações financeiras 

porventura existentes da parte executada, até o valor da execução. Após, 

será procedida à juntada aos autos do detalhamento da ordem judicial de 

bloqueio de valores em anexo a esta decisão, o qual, em sendo positivo, 

DESDE JÁ converto em penhora sem necessidade de lavratura de termo. 

Empós, diligencie o (a) senhor (a) gestor judicial (a) para o fim de que a 
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instituição financeira depositária, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

transfira o montante indisponível para a conta judicial.Em caso de consulta 

e em sendo bloqueado valores irrisórios estes imediatamente serão 

desbloqueados. Intime-se o devedor por EDITAL do bloqueio de 

numerários efetuado nestes autos, nos termos e para os fins do art. 854, 

§§ 2° a 4°, CPC.De igual modo, sem sombra de dúvidas, tenho que no caso 

momento, resta ser possível o arresto/bloqueio de bens móveis do 

executado por meio do sistema RENAJUD. É cediço que o sistema o 

sistema RENAJUD é uma ferramenta eletrônica que interliga o Poder 

Judiciário e o Departamento Nacional de Transito – DENATRAN, 

possibilitando ao magistrado encaminhar ordens judiciais eletrônicas de 

restrição de transferência, de licenciamento e de circulação, bem como 

averbação de registro.Ante o exposto, DEFIRO o arresto online do (s) 

veículo (s) registrado (s) no sistema do Detran de propriedade do 

executado e, consequentemente, insiro restrição quanto a sua 

transferência e circulação e a anotação de penhora, para fins de 

prenotação/preferência – extrato em anexo;Após, intime-se a parte 

exequente, para, querendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, 

acerca da impugnação ao cumprimento de sentença/embargos à 

execução apresentado nos autos.Apresentada a manifestação ou 

decorrido o prazo supra, certifique-se e encaminhem-se os autos ao 

Ministério Público para manifestação em 30 (trinta) dias.Após, 

conclusos.Cumpra-se.Comodoro-MT, 12 de março de 2018.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bianca Warmling Amaro, 

digitei.

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. Decisão proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

Comodoro, 22 de agosto de 2018

Nicholas Selzler Klahold Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1770 Nr: 1-35.1989.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO TORALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MÁRIO TORALES, Filiação: Francisco 

Torales Filho e de Valcelícia Peralta, brasileiro(a), natural de Amanbaí-MS, 

solteiro(a), lavrador. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos.MÁRIO TORALES, vulgo “MÁRIO PARAGUAI” foi 

denunciado como incurso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, 

incisos II e IV, em concurso material, do Código Penal, porque no dia 30 de 

dezembro de 1988, por volta de 20h30min, na fazenda Montedam, nesta 

Comarca, utilizando um revólver, desfechou, a curta distância, um tiro 

contra a cabeça da vítima LÁZARO RIBEIRO DA SILVA, provocando-lhe 

as lesões descritas no exame necroscópico de fls. 15. Em seguida, 

desferiu 03 (três) tiros contra a vítima CÉSAR DE ALMEIDA, 

provocando-lhe as letais lesões descritas no laudo de exame 

necroscópico de fls. 11. Segundo a denúncia, o acusado e as vítimas 

estavam conversando, quando a vítima LÁZARO RIBEIRO DA SILVA 

referiu sobre o tema “mulher paraguaia”, com o que o acusado se 

indignou, se aproximando dele, sacou sua arma e encostando-a na 

cabeça da vítima acionou o gatilho, não possibilitando qualquer chance de 

defesa.Como a vítima CÉSAR DE ALMEIDA tentou socorrer a primeira 

vítima, recebeu 03 (três) tiros do acusado, sem que tivesse qualquer 

possibilidade de reação ou defesa.Recebida a denúncia em 01 de agosto 

de 1989, o réu foi citado por edital, uma vez que se evadiu do distrito da 

culpa, não comparecendo para interrogatório, devendo ser consignado 

que foi decretada a sua prisão preventiva.A defesa prévia ofertada pelo 

patrono do acusado encontra-se agasalhada às fls. 49.Durante a 

instrução, foi ouvida uma única testemunha arrolada pelas partes: 

EDIVALDO PEREIRA CAMPOS (fls. 56/57), já que as demais não foram 

localizadas para intimação pessoal.Em alegações finais, o Ministério 

Público pugna pela pronúncia, vez que provadas autoria, materialidade e a 

qualificadora, batendo-se a defesa pela absolvição, ou seja, julgado 

improcedente o pedido formulado na exordial para excluir as 

qualificadoras.É o ligeiro relatório. Fundamento e decido:O réu deve ser 

pronunciado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri por 

homicídio qualificado contra LÁZARO RIBEIRO DA SILVA e CEZAR DE 

ALMEIDA, tendo em vista que se encontram presentes nestes autos os 

pressupostos da sentença de pronúncia, conforme estabelecido no artigo 

408, do Código de Processo Penal.Autoria e materialidade incontroversas. 

A primeira vem demonstrada pelo depoimento testemunhal colhido em juízo 

(fls. 56/57). O evento morte vem comprovado por intermédio dos laudos de 

exames necroscópicos (fl. 11 e 15).A tese da absolvição ou exclusão das 

qualificadoras pretendida pela defesa, não pode ser aceita nesta fase, 

pois não resultou incontroversa nos autos, tratando-se de questão muito 

discutível, não se podendo subtrair do Tribunal do Júri, que é o órgão 

julgador natural para os casos desta natureza.Por sua vez, as 

qualificadoras devem ser levadas a julgamento pelo Tribunal do Júri, eis 

que compatível e congruente com o fato tratado nos autos, não devendo 

ser subtraída do colegiado competente. Ademais, as qualificadoras não 

foram negadas no decorrer do processo e as provas carreadas garantem 

sua apreciação pelo Sodalício Popular, preservando-se sua competência 

constitucional.A testemunha EDIVALDO PEREIRA CAMPOS (fls. 56) 

informou em juízo que acusado e vítima conversavam normalmente quando 

de repente, a vítima LÁZARO RIBEIRO DASILVA referiu-se sobre o tema 

"mulher paraguaia”, com o que o acusado se indignou, se aproximando 

dele, sacou sua arma e encostando-a na cabeça da vítima acionou o 

gatilho. Depois, o acusado desferiu 03 (três) tiros na vítima CÉSAR DE 

ALMEIDA, pelo simples fato desta ter intercedido, clamando em favor da 

primeira vítima.Com efeito, as vítimas não tiveram nenhuma chance de 

defesa, o que demonstra a utilização de recursos que dificultou ou 

impossibilitou qualquer reação por parte das mesmas, sem contar que o 

crime foi praticado por motivo fútil.Assim, teoricamente, o crime foi 

praticado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou ou tornou 

impossível a defesa dos ofendidos, devendo o acusado ser julgado pelas 

qualificadoras previstas no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, em concurso 

material.De outra parte, seguindo orientação da Egrégia Corte de Justiça 

deste Estado, que entende extravasar de sua competência o juiz que, ao 

prolatar o despacho de pronúncia, aprecia com profundidade o mérito, 

perdendo-se em estudo comparativo das provas colhidas, repudiando uma 

e, com veemência, valorizando outras, exercendo atribuições próprias dos 

jurados (RT 521/439), entendo haver analisado os elementos necessários 

para pronúncia do réu.Isto posto, pronuncio MÁRIO TORALES, vulgo 

“MÁRIO PARAGUAI”, qualificado nos autos, o que faço com fulcro assente 

no artigo 408, do Código de Processo Penal, a fim de que seja submetido a 

julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do artigo 121, 

parágrafo 2º, incisos II e IV, em concurso material, do Código 

Penal.Considerando que se trata de crime de natureza grave, o acusado 

manteve-se foragido do distrito da culpa e ainda persistem as hipóteses e 

os requisitos objetivos e subjetivos da prisão preventiva decretada nos 

autos, resolvo revigorar o decreto de prisão preventiva expedido contra o 

acusado.Expeça-se novo mandado de prisão preventiva, 

encaminhando-lhe para POLINTER, Polícia Federal e todas as Delegacias 

de Polícias e destacamento da Polícia Militar da região.P.R.I.C.Comodoro, 06 

de maio de 2004.Francisco Rogério Barros Juiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bianca Warmling Amaro, 

digitei.

Comodoro, 22 de agosto de 2018

Nicholas Selzler Klahold Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40185 Nr: 1200-04.2012.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER AVELINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALTER AVELINO DOS SANTOS, Cpf: 

32615477153, Rg: 263.440, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMAR O SENHOR VALTER AVELINO DOS SANTOS, 

ACERCA DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA SENTENÇA 

TRANSCRITA ABAIXO..

Sentença: Em face do exposto, extingo o feito com resolução de mérito, 

para, confirmando os efeitos da tutela antecipada, julgar PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, pelo que condeno o 

requerido:a)A recompor integralmente o ambiente degradado, mediante o 

plantio de espécies arbóreas típicas da vegetação nativa da região, 

através da apresentação junto ao órgão ambiental competente (SEMA) de 

um Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, fixando o prazo de 

60 (sessenta) dias para o cumprimento, sob pena de multa diária no valor 

de R$ 200,00 (duzentos reais), revertendo-se esta em prol do Fundo 

Estadual do Meio Ambiente, ou aquele que lhe faça as vezes. Determino 

seja oficiada a SEMA para que promova rotineira fiscalização no local, 

objetivando constatar o efetivo cumprimento da ordem judicial, 

comunicando a esse Juízo eventuais violações, visando apurar a multa 

diária.Custas e despesas processuais pelo requerido.Sem condenação 

em honorários, pois incabíveis na espécie.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Cumpra-se.Escoado o prazo recursal, arquivem-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bianca Warmling Amaro, 

digitei.

Comodoro, 22 de agosto de 2018

Nicholas Selzler Klahold Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61360 Nr: 3172-09.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - SEFAZ -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESES CRUZ OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JESES CRUZ OLIVEIRA, Cpf: 

10197134700, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 26/10/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - SEFAZ -MT em face de JESES CRUZ 

OLIVEIRA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

Execução Fiscal, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 10699/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 04/10/2012

 - Valor Total: R$ 7.647,53 - Valor Atualizado: R$ 6.372,94 - Valor 

Honorários: R$ 1.274,59

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Tendo em vista que, a parte 

exequente relata que a (s) parte (s) executada (s) está (ão) em lugar 

incerto e não sabido, bem como se verifica nos autos que o oficial de 

justiça já realizou diligências no intuito de realizar a citação da (s) parte (s) 

executada (s) no endereço apontado na exordial não obtendo êxito, 

verifico que o pedido preenche os requisitos dos arts. 231 c/c 232, ambos 

do CPC. Desta feita CITE-SE A PARTE EXECUTADA, por meio de edital de 

citação com prazo de 30 (trinta) dias – inc. IV, do art. 8º da Lei n.º 

6.830/1980, observando os requisitos e formalidades legais, aplicando-se 

no que couber o art. 232 do CPC, inclusive afixando-se o mesmo no átrio 

do Foro, certificando-se nos autos, bem como promovendo à serventia a 

disponibilização deste no Diário Eletrônico da Justiça, bem como sua 

publicação no sítio da justiça estadual se houver. Após, considerando que 

a plataforma do CNJ já fora criada, conforme Resolução n.º 234, de 13 de 

julho de 2016, PROCEDA-SE CONFORME DETERMINA O INC. II, DO ART. 

257, CPC, todavia, certifique-se se esta já fora implantada. Em caso 

negativo, certifique-se.Com relação ao requerimento de arresto online via 

BACENJUD, tenho por bem em deferi-lo. É porque não sendo encontrado o 

devedor, é plenamente possível a realização de arresto para garantir a 

execução. No rol de preferência de bens a serem penhorados 

encontra-se, o dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em 

instituição financeira. Assim, sem mais delongas decipiendas, o arresto de 

bens realizado por meio de bloqueio eletrônico de numerário via 

BACENJUD é medida que se impõe.Decorrido o prazo e não apresentada 

defesa, torna-se impositiva a nomeação de curador especial nos termos 

do verbete da súmula n. 196 do STJ c/c art. 72, parágrafo único, CPC.Ante 

o exposto, DEFIRO o pedido de arresto online e, para tanto PROCEDO com 

o arresto online das contas correntes e aplicações financeiras da parte 

executada, até o valor da execução.Após, será procedida à juntada aos 

autos do detalhamento da ordem judicial de bloqueio de valores em anexo 

a esta decisão, o qual, em sendo positivo, informo que servirá de termo de 

arresto. Empós, transfira, de imediato, o valor para uma conta judicial.Em 

caso de consulta e em sendo bloqueado valores irrisórios estes 

imediatamente serão desbloqueados. E para tanto, desde já NOMEIO como 

curador especial das partes executadas citas via editalícia a douta 

DEFENSORIA PÚBLICA atuante nesta Comarca, a qual deverá ser intimada 

pessoalmente desta nomeação para que, caso queira, apresente 

embargos em atendimento ao princípio do contraditório, no prazo de 30 

(trinta) dias. SE AUSENTE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA, 

aguarde-se seu retorno para esta comarca e após remetam-se os autos 

para referida entidade.Por fim, intime-se a Fazenda Pública SEM 

NECESSIDADE de remessa dos autos por não tratar-se de quaisquer das 

hipóteses previstas no art. 412, §5º, I, CNGC/MT se, tendo restado 

negativo, o arresto online, para apresentar outros bens passíveis de 

penhora no prazo de 15 (quinze) dias. Para tanto, expeça carta de 

intimação, encaminhando-se, na oportunidade, apenas a fotocópia do 

presente despacho com fulcro no art. 412, §5º, II e §6º todos da 

CNGC/MT.Intime-se.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bianca Warmling Amaro, 

digitei.

Comodoro, 24 de agosto de 2018

Nicholas Selzler Klahold Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37746 Nr: 2444-02.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO CEZAR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLAUDIO CEZAR DE OLIVEIRA, Filiação: 

João Antonio de Oliveira e de Maria Aparecida Martins, brasileiro(a), 

solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Em face do exposto, com fulcro nos artigos 107, IV, 109, V, 110 
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e 112, I, todos do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de 

CLAUDIO CEZAR DE OLIVEIRA, ante a ocorrência da prescrição da 

pretensão executória estatal.Transitada em julgado, proceda-se às baixas 

e comunicações devidas, recolhendo-se os mandados de prisão 

expedidos, arquivando-se o feito.Após o trânsito em julgado, se 

porventura, existirem valores depositados nos autos a título de fiança, 

determino desde já a sua restituição conforme determina o §1º, do art. 

1.471, CNGC/MT. Intime-se o réu para no prazo de 05 (cinco) dias 

comparecer em cartório para o fim de apresentar os dados bancários 

necessários para devolução. Estando o réu em local incerto e não sabido, 

intime-o via edital da sentença, e após transfira os valores a título de 

fiança para a conta única do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

caso já não o tenha feito.De igual modo, em se tratando de bens móveis 

suscetíveis de deterioração, expeça-se o competente mandado de 

intimação, para o fim de que o réu seja intimado na íntegra do teor da 

sentença, bem como para no prazo de 15 (quinze) dias compareça junto a 

Diretoria desta urbe e comprove que detém a propriedade do bem, para o 

fim de que lhe seja restituído sob pena de o referido bem ser levado a 

leilão se necessário o for.Aportando-se nos autos certidão do Oficial de 

Justiça no sentido de que o réu se encontra em local incerto e não sabido, 

intime-o via edital da sentença, bem como proceda com a alienação judicial 

do bem móvel em questão e deposite os valores em questão na conta 

única do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.Sem 

custas.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Comodoro-MT, 09 

de maio de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bianca Warmling Amaro, 

digitei.

Comodoro, 21 de agosto de 2018

Nicholas Selzler Klahold Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31294 Nr: 2383-15.2009.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIVON BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEMERSON LUIZ MARTINS - 

OAB:11223-B

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RONIVON BARBOSA, Rg: 1922096-0, 

Filiação: Zilda Barbosa, data de nascimento: 14/04/1988, brasileiro(a), 

natural de Ecoporanga-ES, convivente, serviços gerais, Telefone 

92619794. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 413 do Código 

de Processo Penal JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para PRONUNCIAR 

O RÉU RONIVON BARBOSA, devidamente qualificado, como incurso nas 

sanções art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do 

Código Penal a fim de submetê-lo oportunamente a julgamento pelo Tribunal 

do Júri.No que tange ao pleito de decretação da prisão preventiva em 

desfavor do acusado, tenho que esse merece guarida, uma vez 

comprovada a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade 

delitiva, é passível de decretação da prisão preventiva para garantia da 

ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, 

sendo tais requisitos potencializados pela revelia do réu que encontra-se 

em local incerto e não sabido.A inação, que traduz a inexistência de 

reação por parte do Estado em infrações penais deste jaez, redundará em 

perplexidade no seio social e conduz à idéia de conivência geral para com 

abusos desta categoria e em nada contribui para manutenção da ordem 

pública.Nesse influxo de ideias, denota-se que o risco — pautado em 

conclusão de ordem inevitável — de reiteração de condutas delituosas, 

protagonizadas por parte do indiciado, é extremamente palpável, de tal 

sorte a revelar contornos de que se trata de indivíduo que gera 

periculosidade à sociedade, o quê se consolida como fator hábil a inserir 

em situação de risco à ordem pública.Nesse sentido:“(...) Hipótese em que 

se mostra legítima a manutenção da prisão preventiva do ora Paciente, 

para a garantia da ordem pública, em face das circunstâncias do caso 

que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a 

periculosidade do agente, considerando-se, sobretudo, o modus operandi 

do delito, bem como a existência de indicativos de que a atividade 

delituosa era reiterada. (...)”. (STJ, HC 251886/CE - HABEAS CORPUS 

2012/0173999-2, Relator(a): Ministra LAURITA VAZ, Órgão Julgador: T5 - 

QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 05/02/2013, Data da 

Publicação/Fonte: DJe 15/02/2013).Pelo exposto, DEFIRO o pedido 

formulado pelo Ministério Público para o fim de DECRETAR A PRISÃO 

PREVENTIVA do réu RONIVON BARBOSA, com supedâneo no art. 312 do 

Código de Processo Penal. Expeça-se o mandado de prisão encaminhando 

aos órgãos de praxe.Intime-se o pronunciado, via edital.Finalmente, nos 

moldes do art. 421, do mesmo diploma legal, preclusa a decisão de 

pronúncia, remeta-se os autos a Juízo presidente do Tribunal do Júri.Às 

providências.Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se do 

necessário.Comodoro-MT, 12 de setembro de 2017.Antonio Carlos Pereira 

de Sousa JuniorJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bianca Warmling Amaro, 

digitei.

Comodoro, 24 de agosto de 2018

Nicholas Selzler Klahold Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96861 Nr: 5181-02.2016.811.0046

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARÇAL TRUAZELLI, WDST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angela Maria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:16670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO CEZAR BUIN ZUMIOTI - 

OAB:11475

 MM Juiz:

 Código: 96861

Ação: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Antes de lançar parecer sobre o mérito [que, no caso, restringe-se ao 

valor a ser fixado dos alimentos], requeiro sejam as partes intimadas para 

dizerem se pretendem produzir provas em audiência.

Caso a resposta seja negativa, peço vistas dos autos.

P. Deferimento

Comodoro, 10/09/2018

Luiz Eduardo Martins Jacob Filho

Promotor(a) - Ministério Público

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29896 Nr: 977-56.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - SEFAZ -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. PACHECO & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): L. PACHECO & CIA LTDA, CNPJ: 

37487303000190. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 
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do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 12/05/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - SEFAZ -MT em face de L. PACHECO & 

CIA LTDA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

Execução Fiscal, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 656/1997.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 14/05/1997

 - Valor Total: R$ 72.016,78 - Valor Atualizado: R$ 65.469,80 - Valor 

Honorários: R$ 6.546,98

Despacho/Decisão: Vistos, etc.. R. e A. Cite-se como requerido, 

expedindo-se o competente Mandado de Citação, penhora, avaliação e 

registro desta. Arbitro os honorários advocatícios em 10% sobre o valor 

da Execução.

 ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bianca Warmling Amaro, 

digitei.

Comodoro, 24 de agosto de 2018

Nicholas Selzler Klahold Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37341 Nr: 2040-48.2011.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SALES PARENTES, NELIANE 

FERREIRA DE LIMA, BENEDITO RODRIGUES DA SILVA, ELOAINE SANTOS 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON QUEIROZ DE FREITAS - 

OAB:8478-A/MT, MARIA LINEIDE RAMOS DOS ANJOS MACHADO - 

OAB:4542

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO SALES PARENTES, Filiação: 

Joaquim Matias Póvoas e Beatriz Sales Paretes, data de nascimento: 

25/02/1974, brasileiro(a), natural de Bom Jardim-MA, solteiro(a), 

comerciante, atualmente em local incerto e não sabido BENEDITO 

RODRIGUES DA SILVA, Filiação: Antonio Tiburcio de Souza e Andrelina 

Rodrigues da Silva, data de nascimento: 14/08/1966, brasileiro(a), 

solteiro(a), serviço braçal e atualmente em local incerto e não sabido 

ELOAINE SANTOS SILVA, Rg: 2217292-0, Filiação: Lourival da Silva e 

Eguimar Maria de Fatima Alves dos Santos Silva, data de nascimento: 

25/08/1989, brasileiro(a), natural de Paranaiba-MS, solteiro(a), 

desempregada. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão 

punitiva exposta na denúncia, para condenar os réus BENEDITO 

RODRIGUES DA SILVA, NEILIANE FERREIRA DE LIMA, ANTONIO SALES 

PARENTES e ELOAINE SANTOS SILVA, como incursos nas sanções do 

artigo 33, caput da Lei nº11.343/2006. ABSOLVO os réus BENEDITO 

RODRIGUES DA SILVA e ELOAINE SANTOS SILVA do crime previsto no 

artigo 35, caput, da Lei nº11343/2006.4. Individualização da pena – 

ARTIGO 33, caput, Lei nº11.343/20064.1 DENUNCIADO: BENEDITO 

RODRIGUES DA SILVAa) circunstâncias judiciaisA culpabilidade do réu é 

indiscutível, sendo extremamente censurável a conduta, diante dos 

malefícios causados pelo tráfico, principalmente pelos sérios danos 

causados pelas drogas na família e sociedade. Não possui antecedentes. 

Não há elementos suficientes nos autos para a análise da sua conduta 

social e personalidade. O motivo do crime é a obtenção de lucro mediante 

a mercancia de drogas, porém ínsito ao próprio tipo penal. As 

circunstâncias do crime se revelam ordinárias, não servindo para o 

aumento da pena. Não há conseqüências que pudessem ser apreciadas 

em seu desfavor. Não há que se falar em comportamento da vítima, por 

tratar-se de crime contra a saúde pública.Observo, aqui, que na avaliação 

das circunstâncias para fixação da pena, em se tratando de tráfico de 

entorpecentes, devem influir decisivamente a espécie e a quantidade de 

droga. [STJ – HC nº 18.940/RJ, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJ/I de 

22.04.2002, pág. 225]. Isso a própria lei estabeleceu: artigo 42 da lei 

nº11.343/06. No caso mesa, a quantidade de entorpecentes apreendidos 

– 32 invólucros contendo entorpecente - cocaína -, revela-se alta para os 

padrões locais, servindo de elemento para o aumento da pena além do 

mínimo legal.b) pena-baseDa análise dos elementos acima, 

especificamente a quantidade de entorpecentes apreendidos, fixo a 

pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 06 [SEIS] anos de reclusão e 

600 [seiscentos] dias-multa. c) circunstâncias atenuantes e agravantesO 

denunciado confessou o fato, sendo detentor do direito de redução da 

pena, conforme art.65, III, letra d”, do Código Penal.Diante de tal fato, 

reduzo a pena em 1 [um] ano, ficando a pena em 5 [cinco] anos de 

reclusão e 500 [quinhentos] dias-multa. d) causas de diminuição ou 

aumentoPor fim, verifica-se na análise da eventual incidência das causas 

especiais de aumento ou de diminuição da pena: há a causa de diminuição 

acima indicada que propicia uma redução de 1/6 a 2/3 [art.40, inciso III, lei 

11.343/2006].A lei, é certo, não estipulou parâmetros para a quantidade de 

aumento, o que invariavelmente faz com que o magistrado venha a decidir 

a respeito. Entendo que a quantidade da droga apreendida, as 

circunstâncias do fato, culpabilidade e ausência de antecedentes, deve 

ser utilizada como parâmetro para tal definição, razão que fixo a fração de 

2/3.Desta forma, reduzo a pena em dois terços – 1217 [um mil duzentos e 

dezessete] dias de reclusão e 334 [trezentos e trinta e quatro] dias-multa 

– resultando em 01 [um] ano e 8 [meses] de reclusão e 166 [cento e 

sessenta e seis] dias-multa.Inexistem causas de aumento. e) pena 

definitivaConsiderados os parâmetros do artigo 68 do Código Penal, fixo a 

pena definitiva em 1 [um] ANO, 8 [OITO] MESES DE RECLUSÃO e 166 

[cento e sessenta e seis] dias multa, estes no valor de 1/30 [um trigésimo] 

do salário mínimo cada um, vigente na época dos fatos [R$545,00], 

atualizado até a data do pagamento, haja vista que inexistem elementos 

nos autos para fixação em patamar superior.4.2 DENUNCIADO: ANTONIO 

SALES PARENTESa) circunstâncias judiciaisA culpabilidade do réu é 

indiscutível, sendo extremamente censurável a conduta, diante dos 

malefícios causados pelo tráfico, principalmente pelos sérios danos 

causados pelas drogas na família e sociedade. Não possui antecedentes. 

Não há elementos suficientes nos autos para a análise da sua conduta 

social e personalidade. O motivo do crime é a obtenção de lucro mediante 

a mercancia de drogas, porém ínsito ao próprio tipo penal. As 

circunstâncias do crime se revelam ordinárias, não servindo para o 

aumento da pena. Não há consequências que pudessem ser apreciadas 

em seu desfavor. Não há que se falar em comportamento da vítima, por 

tratar-se de crime contra a saúde pública.Observo, aqui, que na avaliação 

das circunstâncias para fixação da pena, em se tratando de tráfico de 

entorpecentes, devem influir decisivamente a espécie e a quantidade de 

droga. [STJ – HC nº 18.940/RJ, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJ/I de 

22.04.2002, pág. 225]. Isso a própria lei estabeleceu: artigo 42 da lei 

nº11.343/06. No caso mesa, a quantidade de entorpecentes apreendidos 

– 32 invólucros contendo entorpecente - cocaína -, revela-se alta para os 

padrões locais, servindo de elemento para o aumento da pena além do 

mínimo legal.b) pena-baseDa análise dos elementos acima, 

especificamente a quantidade de entorpecentes apreendidos, fixo a 

pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 06 [SEIS] anos de reclusão e 

600 [seiscentos] dias-multa. c) circunstâncias atenuantes e agravantesO 

denunciado confessou o fato, sendo detentor do direito de redução da 

pena, conforme art.65, III, letra “d”, do Código Penal.Diante de tal fato, 

reduzo a pena em 1 [um] ano, ficando a pena em 5 [cinco] anos de 

reclusão e 500 [quinhentos] dias-multa. d) causas de diminuição ou 

aumentoPor fim, verifica-se na análise da eventual incidência das causas 

especiais de aumento ou de diminuição da pena: há a causa de diminuição 

acima indicada que propicia uma redução de 1/6 a 2/3 [art.40, inciso III, lei 

11.343/2006].A lei, é certo, não estipulou parâmetros para a quantidade de 

aumento, o que invariavelmente faz com que o magistrado venha a decidir 

a respeito. Entendo que a quantidade da droga apreendida, as 

circunstâncias do fato, culpabilidade e ausência de antecedentes, deve 

ser utilizada como parâmetro para tal definição, razão que fixo a fração de 

2/3.Desta forma, reduzo a pena em dois terços – 1217 [um mil duzentos e 

dezessete] dias de reclusão e 334 [trezentos e trinta e quatro] dias-multa 
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– resultando em 01 [um] ano e 8 [meses] de reclusão e 166 [cento e 

sessenta e seis] dias-multa.Inexistem causas de aumento. e) pena 

definitivaConsiderados os parâmetros do artigo 68 do Código Penal, fixo a 

pena definitiva em 1 [um] ANO, 8 [OITO] MESES DE RECLUSÃO e 166 

[cento e sessenta e seis] dias multa, estes no valor de 1/30 [um trigésimo] 

do salário mínimo cada um, vigente na época dos fatos [R$545,00], 

atualizado até a data do pagamento, haja vista que inexistem elementos 

nos autos para fixação em patamar superior.4.3 DENUNCIADA: ELOAINE 

SANTOS SILVAa) circunstâncias judiciaisA culpabilidade da ré é 

indiscutível, sendo extremamente censurável a conduta, diante dos 

malefícios causados pelo tráfico, principalmente pelos sérios danos 

causados pelas drogas na família e sociedade. Não possui antecedentes. 

Não há elementos suficientes nos autos para a análise da sua conduta 

social e personalidade. O motivo do crime é a obtenção de lucro mediante 

a mercancia de drogas, porém ínsito ao próprio tipo penal. As 

circunstâncias do crime se revelam ordinárias, não servindo para o 

aumento da pena. Não há consequências que pudessem ser apreciadas 

em seu desfavor. Não há que se falar em comportamento da vítima, por 

tratar-se de crime contra a saúde pública.Observo, aqui, que na avaliação 

das circunstâncias para fixação da pena, em se tratando de tráfico de 

entorpecentes, devem influir decisivamente a espécie e a quantidade de 

droga. [STJ – HC nº 18.940/RJ, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJ/I de 

22.04.2002, pág. 225]. Isso a própria lei estabeleceu: artigo 42 da lei 

nº11.343/06. No caso mesa, a quantidade de entorpecentes apreendidos 

– 32 invólucros contendo entorpecente - cocaína -, revela-se alta para os 

padrões locais, servindo de elemento para o aumento da pena além do 

mínimo legal.b) pena-baseDa análise dos elementos acima, 

especificamente a quantidade de entorpecentes apreendidos, fixo a 

pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 06 [SEIS] anos de reclusão e 

600 [seiscentos] dias-multa. c) circunstâncias atenuantes e agravantesA 

denunciada confessou o fato, sendo detentora do direito de redução da 

pena, conforme art.65, III, letra d”, do Código Penal.Diante de tal fato, 

reduzo a pena em 1 [um] ano, ficando a pena em 5 [cinco] anos de 

reclusão e 500 [quinhentos] dias-multa. d) causas de diminuição ou 

aumentoPor fim, verifica-se na análise da eventual incidência das causas 

especiais de aumento ou de diminuição da pena: há a causa de diminuição 

acima indicada que propicia uma redução de 1/6 a 2/3 [art.40, inciso III, lei 

11.343/2006].A lei, é certo, não estipulou parâmetros para a quantidade de 

aumento, o que invariavelmente faz com que o magistrado venha a decidir 

a respeito. Entendo que a quantidade da droga apreendida, as 

circunstâncias do fato, culpabilidade e ausência de antecedentes, deve 

ser utilizada como parâmetro para tal definição, razão que fixo a fração de 

2/3.Desta forma, reduzo a pena em dois terços – 1217 [um mil duzentos e 

dezessete] dias de reclusão e 334 [trezentos e trinta e quatro] dias-multa 

– resultando em 01 [um] ano e 8 [meses] de reclusão e 166 [cento e 

sessenta e seis] dias-multa.Inexistem causas de aumento. e) pena 

definitivaConsiderados os parâmetros do artigo 68 do Código Penal, fixo a 

pena definitiva em 1 [um] ANO, 8 [OITO] MESES DE RECLUSÃO e 166 

[cento e sessenta e seis] dias multa, estes no valor de 1/30 [um trigésimo] 

do salário mínimo cada um, vigente na época dos fatos [R$545,00], 

atualizado até a data do pagamento, haja vista que inexistem elementos 

nos autos para fixação em patamar superior.4.4.DENUNCIADA: NEILIANE 

FERREIRA DE LIMAa) circunstâncias judiciaisA culpabilidade da ré é 

indiscutível, sendo extremamente censurável a conduta, diante dos 

malefícios causados pelo tráfico, principalmente pelos sérios danos 

causados pelas drogas na família e sociedade. Não possui antecedentes. 

Não há elementos suficientes nos autos para a análise da sua conduta 

social e personalidade. O motivo do crime é a obtenção de lucro mediante 

a mercancia de drogas, porém ínsito ao próprio tipo penal. As 

circunstâncias do crime se revelam ordinárias, não servindo para o 

aumento da pena. Não há consequências que pudessem ser apreciadas 

em seu desfavor. Não há que se falar em comportamento da vítima, por 

tratar-se de crime contra a saúde pública.Observo, aqui, que na avaliação 

das circunstâncias para fixação da pena, em se tratando de tráfico de 

entorpecentes, devem influir decisivamente a espécie e a quantidade de 

droga. [STJ – HC nº 18.940/RJ, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJ/I de 

22.04.2002, pág. 225]. Isso a própria lei estabeleceu: artigo 42 da lei 

nº11.343/06. No caso mesa, a quantidade de entorpecentes apreendidos 

– 32 invólucros contendo entorpecente - cocaína -, revela-se alta para os 

padrões locais, servindo de elemento para o aumento da pena além do 

mínimo legal.b) pena-baseDa análise dos elementos acima, 

especificamente a quantidade de entorpecentes apreendidos, fixo a 

pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 06 [SEIS] anos de reclusão e 

600 [seiscentos] dias-multa. c) circunstâncias atenuantes e agravantesO 

denunciado confessou o fato, sendo detentor do direito de redução da 

pena, conforme art.65, III, letra d”, do Código Penal.Diante de tal fato, 

reduzo a pena em 1 [um] ano, ficando a pena em 5 [cinco] anos de 

reclusão e 500 [quinhentos] dias-multa. d) causas de diminuição ou 

aumentoPor fim, verifica-se na análise da eventual incidência das causas 

especiais de aumento ou de diminuição da pena: há a causa de diminuição 

acima indicada que propicia uma redução de 1/6 a 2/3 [art.40, inciso III, lei 

11.343/2006].A lei, é certo, não estipulou parâmetros para a quantidade de 

aumento, o que invariavelmente faz com que o magistrado venha a decidir 

a respeito. Entendo que a quantidade da droga apreendida, as 

circunstâncias do fato, culpabilidade e ausência de antecedentes, deve 

ser utilizada como parâmetro para tal definição, razão que fixo a fração de 

2/3.Desta forma, reduzo a pena em dois terços – 1217 [um mil duzentos e 

dezessete] dias de reclusão e 334 [trezentos e trinta e quatro] dias-multa 

– resultando em 01 [um] ano e 8 [meses] de reclusão e 166 [cento e 

sessenta e seis] dias-multa.Inexistem causas de aumento. e) pena 

definitivaConsiderados os parâmetros do artigo 68 do Código Penal, fixo a 

pena definitiva em 1 [um] ANO, 8 [OITO] MESES DE RECLUSÃO e 166 

[cento e sessenta e seis] dias multa, estes no valor de 1/30 [um trigésimo] 

do salário mínimo cada um, vigente na época dos fatos [R$545,00], 

atualizado até a data do pagamento, haja vista que inexistem elementos 

nos autos para fixação em patamar superior.5) regime inicialO artigo 2º, § 

1º, da Lei nº 8.072/90, estabelece o regime fechado para o início do 

cumprimento da pena privativa de liberdade, para os delitos hediondos e 

assemelhados.O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 

n.º111.840/ES, Rel. Min. DIAS TOFFOLI declarou, incidenter tantum, 

inconstitucionalidade do §1.º do art. 2.º da Lei n.º 8.072/90, com redação 

dada pela Lei n.º11.464/07. Tal dispositivo impunha o regime inicial 

fechado para as condenações por crimes hediondos e equiparados, o 

STF deixou claro que tal situação pode ser utilizada apenas em casos 

excepcionais. A partir de então, as regras do art.33 do Código Penal 

passaram a ser utilizadas também na fixação do regime prisional inicial 

dessas espécies delitivas. O regime inicial fechado foi estabelecido com 

base na Lei dos Crimes Hediondos e em considerações genéricas acerca 

do crime de tráfico de drogas, o que se afigura ilegal. No presente caso, 

cabível a fixação do regime inicial aberto, nos termos do art.33, § 2.º, 

alínea c, § 3.º, do Código Penal, considerando-se a aplicação da 

pena-base abaixo do patamar mínimo, pela ausência de circunstâncias 

judiciais desfavoráveis, ausência de antecedentes e a quantidade de 

sanção definitiva.6) substituição e suspensão condicional da penaEmbora 

não concorde com a substituição de pena para o tráfico. Muito poderia 

escrever para isso justificar. Contudo, todas as instâncias superiores têm 

adotado tal entendimento a partir do conhecido precedente do STF. 

Confira-se: STF, HC 103311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, 

julgado em 07/06/2011 e STF, RHC 115486-DF, Relatora: Ministra Carmem 

Lúcia, Segunda Turma, julgado em 12/03/2013. E muitos outros poderia 

citar. Por outro vértice, mesmo no caso em que o relator desse ou daquele 

recurso/habeas corpus discorde de tal pensamento, concede-se a ordem. 

Além do mais o Senado Federal editou a resolução 05/2012, publicada em 

16.02.2012, suspendendo a execução da expressão “vedada a 

conversão em penas restritivas de direitos”. Desta forma, substituo a pena 

privativa de liberdade, destarte, por duas penas restritivas de direitos, na 

forma do artigo 44, parágrafo segundo, do Código Penal.Trata-se de 

prestação pecuniária no montante de 2 [dois] salários mínimos a serem 

destinados ao Conselho da Comunidade de Comodoro, e prestação de 

serviços à comunidade a razão de uma hora por dia de condenação, 

consoante redação do artigo 46, parágrafo terceiro, do Código Penal, em 

entidade a ser indicada pelo juízo da execução penal: artigo 149, I, da Lei 

de Execução Penal. 7) DetraçãoO denunciado ANTONIO SALES 

PARENTES, permaneceu 20 [vinte] dias preso [29.06.2011 – 18.07.2011], 

que deverão ser reduzidos de sua pena.Os denunciados BENEDITO 

RODRIGUES DA SILVA, NEILIANE FERREIRA DE LIMA e ELOAINE SANTOS 

SILVA, permaneceram 154 [cento e cinquenta e quatro] dias presos 

[29.06.2011 – 29.11.2011], que deverão ser reduzidos de sua pena.8) 

IndenizaçãoDeixo de fixar o valor mínimo da indenização, na forma do 

art.387, IV, do CPP, pois incabível na espécie.9] das substâncias 

apreendidasAs substâncias entorpecentes deverão ser destruídas, não 

havendo razão para sua manutenção em depósito.Oficie-se a Delegacia 

de Policia Civil de Comodoro/MT, para que proceda a destruição das 

substâncias [fls.41], encaminhando posteriormente o termo de destruição 
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devidamente assinado pela autoridade policial e testemunhas.10] dos bens 

e valores apreendidosOs celulares apreendidos: 1[um] celularmarca 

Samsung, Cor Preta; 1[um] celular marca Samsung GT-M2510[fls.51], 

deverão ser devolvidos aos denunciados Neiliane e Antônio Sales.A 

motocicleta marca Honda, modelo CG 150FAN/ESI, Placa NJT 5344, 

Conquista do Oeste/MT, deverá ser devolvida ao denunciado Antônio 

Sales Parentes, mediante prévio recolhimento de IPVA, Licenciamento 

Obrigatório e Seguro DPVAT, posto que inexistem provas que se trate de 

objeto decorrente do tráfico ou destinado para uso na traficância.Doutra 

banda, diante da condenação, inexistindo provas da origem lícita dos 

valores apreendidos, e diante das provas de comércio de drogas, decreto 

o perdimento, nos termos do art.91, II, letra “a”, do Código Penal, devendo 

ser os valores depositados em favor do FUNAD, após o trânsito em 

julgado.11) apelaçãoOs denunciados BENEDITO RODRIGUES DA SILVA, 

NEILIANE FERREIRA DE LIMA, ANTONIO SALES PARENTES e ELOAINE 

SANTOS SILVA, responderam o processo em liberdade, não havendo 

elementos neste momento processual que permitam suas segregações 

cautelares.12. ConclusãoCondeno os denunciados ao pagamento das 

custas processuais.Após o trânsito em julgado da sentença: a] lance-se o 

nome dos réus BENEDITO RODRIGUES DA SILVA, NEILIANE FERREIRA DE 

LIMA, ANTONIO SALES PARENTES e ELOAINE SANTOS SILVA, no rol dos 

culpados; b] comunique-se ao distribuidor, ao Instituto de Identificação, à 

delegacia de origem e ao juízo eleitoral; c] providencie-se a liquidação da 

pena de multa, intimando-se o condenado para pagamento, no prazo de 10 

(dez) dias; e] forme-se o caderno de execução de pena.Cumpram-se as 

demais determinações da Consolidação de Normas da Egrégia 

Co r regedo r i a -Gera l  da  Jus t i ça .Pub l i que -se .  Reg i s t r e - s e . 

Intimem-se.Oportunamente, arquivem-se.Comodoro-MT, 08 de julho de 

2014.Evandro Juarez RodriguesJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bianca Warmling Amaro, 

digitei.

Comodoro, 27 de agosto de 2018

Nicholas Selzler Klahold Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64470 Nr: 2636-61.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RERA, MDFRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENILDO NUNES PEREIRA - 

OAB:3538/RO, RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADENILSO PEREIRA DO NASCIMENTO, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 1.977,27 - Valor 

Atualizado: R$ 1.977,27 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Defiro a citação por edital requestada. 

Expeça-se edital, com prazo de 30 dias.Escoado o prazo para 

manifestação, nomeio o Defensor Público atuante nesta comarca como 

defensor dativo da parte ré, devendo o mesmo ser intimado para 

manifestação.Após, intime-se a parte autora para dar andamento ao feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bianca Warmling Amaro, 

digitei.

Comodoro, 24 de agosto de 2018

Nicholas Selzler Klahold Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16192 Nr: 1184-94.2005.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CAMILO DA COSTA SOBRINHO, 

JOSENILTON DA COSTA DINIZ, JOÃO BATISTA DE ARAÚJO, JOSÉ 

VICENTE OVANDO ACHUCARRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO SOUZA - 

OAB:MT/7948, LUCAS CELSO MONTEIRO DA FONSECA GROTA - 

OAB:11343-B/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO BATISTA DE ARAÚJO, Cpf: 

98391143104, Rg: 1457196-0, Filiação: Antônio Moreira de Araújo e 

Filoripedes Rosa de Araújo, data de nascimento: 27/06/1975, brasileiro(a), 

natural de Quirinópolis-GO, solteiro(a), operador de máquina. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos etc.Citem-se os acusados para responderem a 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 396, 

do CPP.Requisitem-se os antecedentes e certidões criminais, conforme 

requerido pelo Ministério Público.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bianca Warmling Amaro, 

digitei.

Resumo da Inicial: Denuncia como incurso nas penas do artigo 155, § 4º, 

IV, do Código Penal em continuidade delitiva (Art. 71, CP), por ter 

consciente e dolosamente, em continuidade delitiva e concurso de 

pessoas, agindo com intenso ''animus furandi'' entre os meses de julho de 

2004 a fevereiro de 2005, na Fazenda Estrela do Guaporé, próximo a 

Fazenda Santa Amélia, município e comarca de Comodoro-MT.

Comodoro, 24 de agosto de 2018

Nicholas Selzler Klahold Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 39447 Nr: 463-98.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO OESTE DE 

MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE, ANTONIO GERALDO WROBEL, 

JOAO CARLOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.M DE SOUZA VASCONCELOS MINIBOX-ME, 

ANA MARIA DE SOUZA VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR AMADEU COCCO RUBIN - 

OAB:MT/8402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): A.M DE SOUZA VASCONCELOS 

MINIBOX-ME, CNPJ: 10453725000199 e atualmente em local incerto e não 

sabido ANA MARIA DE SOUZA VASCONCELOS, brasileiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 30, contados da expiração do prazo deste 

edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e juros, 

ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do débito, 
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sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos necessários 

forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT, sociedade civil inscrita no CNPJ sob o n. 32.995.755/0001-60, com 

sede na Av. Tancredo de Almeida Neves n. 40-N, centro, Tangará 

daSerra/MT, representada por ANTONIO GERALDO WROBEL, brasileiro, 

divorciado, inscrito no CPF sob o n. 201.790.499-68 e JOÃO CARLOS DE 

OLIVEIRA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n. 172.344.331-04, 

ambos residentes e domiciliados em Tangará da Serra/MT, por intermédio 

de seu procurador regularmente inscrito nos quadros da OAB/MT, ut 

mandato procuratório anexo (doc 1), com endereço profissional na Av. 

Valdir Masuti, 990, centro Campos de Julio/MT, vem respeitosamente à 

presença de Vossa Excelência, propor EXECUÇÃO DE TITULO 

EXTRAJUDICIAL em face de A.M. DE SOUZA VASCONCELOS MINIBOX 

ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 

10.453.725/0001-99, neste ato bastante representada pro sua 

procuradora ANA MARIA DE SOUZA VASCONCELOS, brasileira, casada, 

com endereço a rua Amadeo Perinazzo s/n, centro, nas casas EDI, 

próximo ao Cartório, em Campos de Julio/MT, em razão dos fatos e 

fundamentos de direito narrados na peça exordial.

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 105732 Nr: 3429-58.2017.811.0046

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MGADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAB, NM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLYANA LUSTOSA BEZERRA - 

OAB:8.210 OAB/RO, RODRIGO SAMPAIO SOUZA - OAB:15102

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 Código 105732

VISTOS, ETC.

 Trata-se de Ação de Família – rito do art. 693 e ss. CPC interposta por 

MARCIO GREYKE ARAÚJO DA SILVA em face de EDNA APARECIDA 

BUFFON DA SILVA todos devidamente qualificados.

Liminar concedida de ref. 04.

Manifestação ministerial pugnando pelo indeferimento da liminar pleiteada 

de ref. 08.

Contestação apresentada nos autos de ref. 24.

Audiência de conciliação realizada de ref. 26.

Impugnação à contestação de ref. 32.

É o relato do necessário.

 Impulso o feito da seguinte maneira:

 1) SOLICITE a imediata devolução do estudo psicossocial devidamente 

realizado pelas “experts” deste juízo;

2) REMETAM-SE os autos a (o) presentante ministerial, para que 

apresente manifestação nos autos no prazo legal conforme art. 178, II c/c 

art. 698 todos CPC. Juntada a manifestação no prazo legal façam-me os 

autos conclusos. Acaso decorrido o prazo legal sem manifestação do 

Parquet, requisite-se o (a) senhor (a) Gestor (a) Judicial a devolução 

imediata dos autos fazendo posteriormente os presentes conclusos;

3) Ante a ausência de acordo com relação à pensão alimentícia, FACULTO 

as partes para que, caso queiram, especifiquem as provas que pretendem 

produzir, no prazo COMUM de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão;

4) SE AUSENTE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA, proceda conforme 

dispõe o art. 302, C.N.G.C./MT cujos honorários advocatícios fixo no 

patamar de 02 (dois) URH usando por base de fixação a tabela de 

honorários da OAB/MT. Após a atuação do causídico, expeça certidão em 

favor deste, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são 

devidos;

5) CERTIFIQUE o cartório distribuidor se houve o devido recolhimento das 

custas processuais, DEVENDO proceder com as anotações necessárias 

no sistema Apolo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 12 de dezembro de 2017.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 96861 Nr: 5181-02.2016.811.0046

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARÇAL TRUAZELLI, WDST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angela Maria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:16670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO CEZAR BUIN ZUMIOTI - 

OAB:11475

 VISTOS, ETC.

Tendo em conta o advento das férias deste magistrado, e considerando 

que não

foi possível atuar em todos os feitos conclusos, dada a quantidade de 

processos em curso

neste r. juízo, DEVOLVO os autos ao cartório correspondente, para futura 

conclusão ao

Eminente Magistrado Substituto, com fulcro no art. 234, §1º, COJE que 

assim dispõe:

Art. 234. Antes de entrar em férias, o magistrado comunicará ao 

Presidente

do Tribunal de Justiça, que não pende de julgamento causa cuja instrução 

tenha dirigido, e

que não tem autos conclusos por mais tempo que o do prazo legal.

§1º - Será absolutamente defeso ao magistrado entrar em gozo de férias

retendo processos em seu poder, sem devolve-los a cartório; (destaquei).

Por oportuno, enfatizo que a ausência de impulso no presente feito 

decorre do

acúmulo de serviço advindo da carga de trabalho afeta a este Magistrado.

Na oportunidade, DETERMINO que a serventia aloque em escaninho 

próprio

os presentes autos para quem venham primeiramente conclusos para 

correição, devendo na

ocasião separar os processos aptos a sentença obedecendo deste modo 

ao que dispõe o art.

1.342, § 3º, CNGC/MT.

Após o término, certifique-se a escrivania se há petições para ser em 

juntadas

e após as férias regulamentares, volvam-me os autos conclusos nos 

moldes do acima

estabelecido.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 105732 Nr: 3429-58.2017.811.0046

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MGADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAB, NM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLYANA LUSTOSA BEZERRA - 

OAB:8.210 OAB/RO, RODRIGO SAMPAIO SOUZA - OAB:15102

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO o acordo celebrado em audiência para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a 

fazer parte integrante desta:1)FIXO a GUARDA UNILATERAL dos infantes 

em favor de MARCIO GREYKE ARAÚJO DA SILVA;2)FIXO a residência de 

referência dos infantes a do genitor;3)FIXO que a visitação da genitora 

aos infantes será na forma pactuada. Após o decurso do prazo para 

interposição de recurso cabível da presente decisão, certifique-se, bem 

como:1)Certifique-se o cartório acerca da tempestividade da contestação 

e da impugnação apresentada nos autos, porventura apresentados nos 

autos;2)Certifique se a parte autora apresentou contestação com relação 

à reconvenção apresentada pelo requerido e/ou foi intimada para tanto. Se 

não tenha sido intimada, faculto o prazo de 15 (quinze) dias para tanto; 

3)Após, intimem-se as partes, por meio de seu advogado constituído, para 

que em 05 (cinco) dias [art. 218,§1º, CPC] especifiquem as provas que 

pretendem produzir, justificando de forma fundamentada a necessidade 
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de realização destas;4)Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para 

manifestação no prazo legal, na forma do inc. II do art. 178, 

CPC;5)Cumpra-se na íntegra o item 5 da decisão de ref. 34. Notifique-se o 

Ministério Público.Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 21 de maio de 

2018.(assinado digitalmente)Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior,Juiz 

de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 105732 Nr: 3429-58.2017.811.0046

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MGADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAB, NM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLYANA LUSTOSA BEZERRA - 

OAB:8.210 OAB/RO, RODRIGO SAMPAIO SOUZA - OAB:15102

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 Pelo exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO aos presentes 

embargos de declaração.Deixo de condenar a parte embargante em multa 

por não vislumbrar o caráter protelatório [art. 1.026, §2º, CPC].Cumpra-se 

na íntegra o disposto na decisão interlocutória de ref. 04, sobretudo no 

que diz respeito à expedição de ofício Secretaria Estadual de 

Administração do Mato Grosso para desconto automático da pensão na 

folha de pagamento da requerida, bem como se cumpra na íntegra o 

“decisum” de ref. 56.Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 26 de junho de 

2018.(assinado digitalmente)Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de 

Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 2557 Nr: 1-40.1986.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO PEDRO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BLEY ROBERT SABER - 

OAB:841/MT

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DIVINO PEDRO DE BARROS, Filiação: 

Euclides Pedro de Barros e de Josefina de Freitas Barros, data de 

nascimento: 06/08/1963, brasileiro(a), natural de Iturama-MG, solteiro(a), 

carpinteiro. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. decisão proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

Despacho/Decisão: Vistos, etc... Julgo improcedente a presente ação para 

absolver, como ABSOLVO o acusado DIVINO PEDRO DE BARROS, 

brasileiro, solteiro, maior, carpinteiro, filho de Euclides Pedro de Barros e 

Josefina de Freitas Barros, atualmente com endereço ignorado, da 

imputação do art. 121 ''caput'' do Código Penal Brasileiro que lhe era 

endereçada. Por mandamento legal do art. 411 CC o art. 574, II do Código 

de Processo Penal, recorro de oficio desta decisão ao Egrégio Tribunal de 

Justiça, determinando a remessa dos autos após o processamento de 

eventual recurso voluntario. P.R.I.C Comodoro-MT, 22 de Março de 1999

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bianca Warmling Amaro, 

digitei.

Comodoro, 24 de agosto de 2018

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 71400 Nr: 3648-76.2014.811.0046

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA MASUTTI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS MARCAL DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE - 

OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de ref. 68.

 De fato a decisão de ref. 51 não possui relação com o presente feito, 

tendo sido lançada de forma equivocada, razão pela qual retrato-me de tal 

ato, determinando sua revogação bem como dos demais atos 

subsequentes.

De outro norte, diante da demora de se lotar a Comarca com Defensor 

Público, situação esta que se prorroga desde outubro/2017, sem qualquer 

notícia atual acerca da designação do membro, alternativa não há senão a 

nomeação de advogado dativo ao requerido.

Sendo assim, nomeio a d. advogada Dra. Gleyscler Belussi Ribeiro 

Gonçalves OAB/MT 16681-O, para defender os interesses o requerido, 

até a designação de novo defensor, sendo que ao final dos trabalhos será 

fixado honorários a seu favor a serem suportados pelo Estado de Mato 

Grosso, na forma do artigo 22 da Lei nº 8.906/94.

Intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, justificando de forma fundamentada a necessidade de realização 

destas, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se a advogada da nomeação e da especificação de provas 

pessoalmente.

 Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 83482 Nr: 189-95.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON JOSÉ BOTH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS, GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200-B, GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A propósito da expedição do alvará, fica a parte interessada intimada a 

manifestar-se no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 25955 Nr: 127-36.2008.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE BATTISTETTI 

BERLANGA - OAB:6810 B, OSMAR LUIZ PRETTO - OAB:20.696/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A propósito da expedição do alvará, fica a parte interessada intimada a 

manifestar-se no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 71183 Nr: 3542-17.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU ALESSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILIO CESAR POLITANO - 

OAB:489-A

 Promova a parte interessada o impulsionamento do feito após a data de 

19/10/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 115148 Nr: 7449-92.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A propósito da juntada do recurso de apelação, fica a parte autora 

intimada a, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 118179 Nr: 1235-51.2018.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALENTIM WINGENBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante de desistência da parte exequente, antes da citação do executado, 

a extinção do feito é medida que se impõe.

 Em face do exposto, julgo extinto o processo sem julgamento do mérito, 

com fulcro no art. 485, inciso VIII, do NCPC.

Eventuais custas ainda não recolhidas, pelo exequente. Sem honorários.

Publique-se. Intime-se.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, arquivando-se os autos, após as 

baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 110557 Nr: 5517-69.2017.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFREDO FELIPPI TOMÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DORACIO MENDES - 

OAB:136709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Trata-se de Ação de procedimento comum proposta por ALFREDO 

FELLIPPI TOMÉ em face do BANCO DO BRASIL S/A todos devidamente 

qualificados.

Juntou documentos.

 À ref. 4 foi determinada a intimação do exequente para comprovar a 

hipossuficiência alegada ou comprovar o recolhimento das custas 

processuais.

Devidamente intimado, o exequente deixou transcorrer in albis o prazo 

concedido.

É a síntese do necessário.

Fundamento e decido.

Não obstante devidamente intimada a parte requerente não recolheu as 

custas processuais no prazo determinado por este juízo. Deste modo, 

considerando o art. 456 da C.N.G.C/MT que assim dispõe acerca da 

matéria:

Art. 456. A taxa judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais deverão 

ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos em que a 

parte demonstre incapacidade momentânea do pagamento, desde que 

comprovada tal necessidade ou impossibilidade no momento exigível.

 § 1º Não havendo preparo no prazo de 30 (trinta) dias, a secretaria 

certificará o fato, enviará o feito ao gabinete para análise acerca do 

julgamento sem resolução do mérito com o arquivamento definitivo pela 

secretaria, sendo desnecessário a anotação na Central de Distribuição.

 Pois bem, tendo em vista as normas contidas na C.N.G.C/MT e, pela 

análise dos presentes autos verifico estar demonstrada a inércia 

processual da parte autora que mesmo após ter sido intimada para efetuar 

o recolhimento das custas processuais quedou-se inerte, tenho que se 

impunha, com certeza, a extinção da ação nos termos do art. 485, inciso 

III, do CPC.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 [...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

 Pelo exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito 

nos termos do art. 485, III, CPC.

 Após o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se, 

observadas as formalidades legais.

Publique-se.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 120145 Nr: 2058-25.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDECI GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Uma vez regularizada a ação, recebo a inicial para discussão.

Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss do CPC.

Cite-se a requerida, para, querendo, responder a ação, no prazo de 15 

dias, nos termos do art. 335 e ss do CPC, sob pena de confissão e revelia.

Com a resposta, vistas ao autor para réplica, em igual prazo.

Em seguida, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 104658 Nr: 2929-89.2017.811.0046

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS REIS MOLEIRO GARCIA, NEUZA GOUVEA 

MOLEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLGA MARIA MATTOS, VALDIR DA SILVA 

MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SABIONI VALADARES - 

OAB:16218/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Vistos.

Antes da análise do mérito da presente ação, determino a intimação dos 

imgugnados para no prazo de 15 dias juntar aos autos documento 

comprovando o valor avaliativo dos bens cuja constrição é objeto do 

pedido da ação anulatória principal.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 88356 Nr: 1622-37.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOILSON TRINDADE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333

 Em face do exposto, com supedâneo no art. 487, I, do CPC, extingo o 

processo com resolução de mérito, para JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos autorais, a fim de: a) Declarar a nulidade do 

Contrato de nº 0214604202, ante a constatação de fraude e, 

consequentemente, declarar a inexistência de débito da parte autora para 

com o réu, decorrente do contrato anulado, discutido nestes autos; b) 

Determinar a expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito para 

que estes, no prazo de 05 (cinco) dias, procedam com a exclusão do 

nome da parte autora do cadastro de inadimplentes, sob pena de multa no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento; c) 
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Condenar o requerido a indenizar a parte autora, a título de danos morais, 

em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora no percentual de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), e 

correção monetária pelo INPC, a partir da publicação desta sentença 

(Súmula nº 362/STJ).Condeno a parte ré nas custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro, com supedâneo 

no art. 85, §2º, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Escoado o prazo 

recursal, arquivem-se os autos.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 96096 Nr: 4847-65.2016.811.0046

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA FREITAS SPAGNOL - 

OAB:17697/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON QUEIROZ DE FREITAS - 

OAB:8478-A/MT

 intemem-se as partes para manifestar quanto ao laudo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 90771 Nr: 2460-77.2016.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS, GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A propósito da expedição do alvará, fica a parte interessada intimada a 

manifestar-se no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 73744 Nr: 604-15.2015.811.0046

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANDRELINO GERALDO DA CRUZ NEVES, JOSE ANDRÉ 

DA CRUZ NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO CAMPAGNOLO 

HARTMANN - OAB:6198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A propósito da expedição do alvará, fica a parte interessada intimada a 

manifestar-se no que entender de direito.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 2321 Nr: 1-78.1993.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DENIS ISMAEL GREGÓRIO DA SILVA, 

Rg: 6.134.556-6, Filiação: Claudomiro Gregório da Silva e de Dinorá 

Luciano da Silva, data de nascimento: 25/01/1971, brasileiro(a), natural de 

Xambre-PR, casado(a), braçal. atualmente em local incerto e não sabido

Despacho/Decisão: Vistos etc.DECIDO:Ante o exposto e por tudo o mais 

que dos autos consta, com fundamento no art. 408 do Código de Processo 

Penal, julgo procedente a pretensão contida na denúncia e 

PRONUNCIO:DENIS ISMAEL GREGÓRIO DA SILVA, vulgo "Neguinho", 

brasileiro, amasiado, braçal, instrução ignorada, filho de Claudomiro 

Gregório da Silva e de Dinorá Luciano da Silva, nascido em 25/01/1971, 

natural de Xambré/PR, atualmente recolhido na Cadeia Pública local, como 

incurso nas sanções do art. 121, &2o, I e IV, e, art. 211 c.c. o art. 29 do 

Código Penal Brasileiro, a fim de que seja submetida a julgamento perante 

o Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca.O acusado apesar de primário e 

dos diversos e insistentes pedidos manuscritos, não preenche os 

requisitos subjetivos e objetivos para responder o processo em liberdade, 

afinal evadiu-se do distrito da culpa, depois capturado empreendeu fuga 

da Cadeia local, vindo a ser recapturado no vizinho estado de Rondônia, 

acrescente-se que responde por crime atualmente capitulado como 

hediondo, homicídio duplamente qualificado, insuscetível de liberdade 

provisória, mantenho, pois, sua segregação provisória.P.R.I.C.Dê-se 

ciência pessoal para o acusado desta decisão.Não havendo recurso, 

intime-se o ilustre representante do Ministério Público para o libelo crime 

acusatório, entregando cópia do mesmo ao acusado e a defensor, 

contrariado, voltem-me os autos conclusos para o despacho 

preparador.Comodoro-MT. 19 de junho de 2002.JUIZ EDSON PEREIRA DA 

COSTA

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bianca Warmling Amaro, 

digitei.

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. decisão proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

Comodoro, 24 de agosto de 2018

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 81989 Nr: 3944-64.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUDITE HUMBERLINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Encerrada a instrução, vistas às partes para apresentação de razões 

finais escritas.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 35724 Nr: 417-46.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR ROSTIROLLA, ERONILDES KATHEE 

ROSTIROLLA, MURILO ANTÔNIO BIANCHI, SOELI CIMI BIANCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ 

- OAB:12642

 Certifico e dou fé que, diligenciando junto aos Oficiais de Justiça, 

informaram que a localização do imóvel da matrícula 239 é na Gleba 

Formiga, cujo valor é de R$ 617,00 (seiscentos e setenta reais), logo o 

valor a ser recolhido é de R$ 1.244,50 (mil, duzentos e quarenta e quatro 

reais, cinquenta centavos) referentes a duas diligências para a Gleba 

Formiga (penhora e avaliação - dois oficiais) e uma diligência urbana 

(registro).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 105169 Nr: 3165-41.2017.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ALVES QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as informações de ref. 116 impulsiono o feito para intimar 

o requerente a manifestar, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 29463 Nr: 297-71.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUTURO COMÉRCIO DE REPRESENTAÇÃO DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSIO CARLOS GAZONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRAF 

ARAÚJO DE OLIVEIRA - OAB:6.005A

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de adjudicação do bem penhorado, qual 

seja, 4.732,50 sacas de milho de 60kg, pelo valor real de mercado com 

base no atual valor de mercado cotado na região, devendo a dívida ser 

atualizada nos moldes do cálculo homologado, procedendo-se nos termos 

do art. 876 e seguintes do CPC de 2015. Intime-se a executada, em 

obediência ao disposto no art. 876, §1º, do CPC, para ciência e eventual 

manifestação quanto ao referido pedido de adjudicação, no prazo de 05 

dias, sob as penas da lei. Transcorrendo o lapso sem manifestação da 

executada, resta desde já deferida a pretendida adjudicação, devendo a 

serventia lavrar o respectivo auto de adjudicação, intimando-se o 

exequente para assinação e depósito de eventuais diferenças, em 05 

dias. Isto feito, expeça-se carta de adjudicação, cientificando-se o 

exequente que, de posse dos bens, deverá informar nos autos, no prazo 

de 05 dias, a satisfação do crédito, sob pena de assim ser considerado. 

Cientifique-se, outrossim, o exequente que o mesmo deverá acompanhar a 

diligência e disponibilizar os meios necessários para a efetivação da 

remoção dos bens que lhes serão entregues. De igual modo, intime-se o 

executado.Intime-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 25 de setembro de 

2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 33288 Nr: 1474-36.2010.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOURA DE VARGAS 

- OAB:14.912-A/MT, TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - OAB:20395/O

 Cód. 33288

Vistos.

 1) Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro a capa dos 

autos, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 e seguintes, do CPC.

 2) Após, intimem-se o devedor(es), na pessoa de seu representante(s) 

legal(s) – mediante publicação no DJE ou pessoalmente em caso de réu 

revel ou representado pela Defensoria Pública, que este tem um prazo de 

15 (quinze) dias para entregar o veículo marca Volkswagen, modelo Gol, 

chassi 9BWA05U99P041640, ano de fabricação/modelo 2008/2009, cor 

preta, renavam 115826300, placa NJM 9288, sob pena de multa diária de 

R$ 500,00 (quinhentos) reais até o limite do valor da causa.

 3) Decorrido o prazo supra, sem comprovação acerca do cumprimento 

voluntário da obrigação, intime-se a parte exequente para manifestar nos 

autos acerca da possibilidade de converte a presente execução em 

perdas e danos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro–MT, 24 de setembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 36712 Nr: 1411-74.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - OESTE - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL 

DO OESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDERINO DE AMORIM CAPELETTI, JOSÉ 

ZAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Cód. 36712

VISTOS.

1) Intime a parte exequente pessoalmente por interpretação extensiva ao 

art. 485, §1º, CPC, para dar o regular andamento do feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção com espeque no art. 485, III, CPC;

2) Caso permaneça silente a parte exequente, intime a parte executada, 

para que, no prazo de 10 (dez) dias requeira o que entender de direito 

conforme preceitua a súmula 240 do STJ;

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro/MT, 24 de setembro de 2018.

 Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 32858 Nr: 1044-84.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIBERTO ANTÔNIO DELLATORRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER KLAHOLD, CESAR MENEGOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA GUIMARÃES - 

OAB:MT/12.225, PEDRO GARCIA TATIM - OAB:8187-B

 Desta feita, DETERMINO que o exequente apresente o documento 

particular original que ensejou a presente execução em 15 (quinze) 

dias.De igual modo, deverá o exequente atualizar a dívida que ensejou a 

presente execução nos exatos termos da avença originária em 15 

(quinze) dias.Intimem-se a parte exequente por meio de seu advogado 

mediante publicação no diário da justiça eletrônico – DJE, para o fim de se 

manifestar nos autos se tem interesse na adjudicação do bem móvel de 

fls. 40. Demonstrado interesse na adjudicação, proceda com nova 

avaliação e após intime-se as partes. Após, em obediência ao disposto no 

art. 876, §1º, do CPC, para ciência e eventual manifestação quanto ao 

referido pedido de adjudicação, no prazo de 05 dias, sob as penas da 

lei.Havendo valor remanescente a ser adimplido, venham-me os autos 

conclusos para designação de alienação judicial do bem imóvel penhorado 

nos autos. Cadastre o novo advogado do executado no sistema Apolo de 

fls. 161.Intimem-se. Cumpra-se.Comodoro-MT, 24 de setembro de 

2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 32223 Nr: 410-88.2010.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALENTIM WINGENBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495/A/MT, CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603/B, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:OAB/MT 

22165/A, GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - OAB:16988/MT, 

gustavo r. góes nicoladelli - OAB:17980, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8123, PAULA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:13605-A/MT

 Código: 32223

VISTOS.

I – Determino a prioridade de tramitação – art. 1.048, II, CPC.

II - Vislumbro que até o presente momento não foi efetuada a liquidação da 

sentença e considerando que a demanda não se trata apenas de simples 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034828/9/2018 Página 454 de 849



cálculos aritméticos, NOMEIO independentemente de compromisso Real 

Brasil Consultoria LTDA com sede: Rua Av. Prof. Rubens Mendonça, n.º 

1.856 – SI. 408, Ed. Cuiabá Office Tower – Bosque da Saúde, Cidade de 

Cuiabá/MT, devendo, o mesmo, ser intimado da nomeação, bem como 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar proposta de honorários [art. 

465,§2º, I, CPC]. Ressalto que, o respectivo laudo deverá ser apresentado 

no prazo de 30 (trinta) dias.

 III - Com a juntada da referida proposta, intimem-se as partes para 

manifestação no prazo comum 05 (cinco) dias [art. 465,§3º, CPC].

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 24 de setembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 34090 Nr: 2276-34.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU MARCOS PARMEGGIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCELITO FOLETO, MARLA PARMEGGIANI, 

GILBERTO BASILIO TRAVI, GELSON IVAN FOLETO, RODRIGO 

MASCARELLO, DENISE LAHUTE TRAVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - 

OAB:19.996-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - 

OAB:19.996A/MT, JOSEMÁRIO SECCO - OAB:724/RO, MATEUS PAVÃO 

- OAB:6218/RO

 Cód. 34090

VISTOS.

1) Intime a parte exequente pessoalmente por interpretação extensiva ao 

art. 485, §1º, CPC, para dar o regular andamento do feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção com espeque no art. 485, III, CPC.

2) Caso permaneça silente a parte exequente, intime a parte executada, 

para que, no prazo de 10 (dez) dias requeira o que entender de direito 

conforme preceitua a súmula 240 do STJ.

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro/MT, 24 de setembro de 2018.

 Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 119358 Nr: 1723-06.2018.811.0046

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CARDOSO DOS SANTOS, ANTÔNIO 

ALEKSANDRO PEREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE CAMARGO - OAB:80427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a r. sentença prolatada nos autos na ref: 22, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes, por meio de seu 

patrono, para que tenham ciência daquela, a fim de que, após transcorrido 

o prazo legal, seja certificado o trânsito em julgado.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 126458 Nr: 4781-17.2018.811.0046

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOSÉ JESUINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILIO CESAR POLITANO - 

OAB:78560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE BENS ajuizado por JOSÉ 

JESUÍNO DE SOUZA.Decido.Perquirindo eticulosamente as circunstâncias 

que envolvem os fatos submetidos à apreciação, vislumbra-se que foram 

ajuizadas duas ações por parte de JOSÉ JUSUÍNO DE SOUZA, cujo fim é o 

mesmo, qual seja a restituição do bem apreendido nos autos de código 

98283 (M.BENZ/AXOR 3340S6X4 2007/2007 TRATOR DIESEL COR 

BRANCA, PLACA MQY 8718 CHASSI 9BM958717B5289994 RENAVAN 

920397514).Dessa forma, diante dessa perspectiva estrutural, em que 

restou evidenciada a existência de dois processos que possuem a mesma 

finalidade. Ademais o pleito principal da demanda já foi objeto de analise 

nos autos de código 96650.Nessa senda, verifico que plenamente 

possível o reconhecimento da litispendência e extinção do feito, nos 

termos do art. 485, §3º, CPC. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO, 

sem a resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso V, do Código de 

Processo Civil.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e cautelas de estilo.P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 82860 Nr: 4172-39.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARQUES, JANDERSON DA SILVA 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARISTIDES DE JESUS 

MOTA - OAB:09856

 Vistos.Ante a concordância das partes e, visando o fim social de 

aplicação da pena, reconsidero a decisão que revogou o benefício 

concedido ao denunciado.Verifico que em ref. 7, 8 e 16 foi atestado o fiel 

cumprimento por parte do denunciado.

Considerando a comprovação nos autos sobre o integral cumprimento da 

transação penal celebrada e em consonância com o parecer ministerial, 

julgo por sentença, extinta a punibilidade de JOSE MARQUES.Após, sejam 

realizadas as baixas e anotações de estilo, que constarão, tão somente, 

para impedir novamente o mesmo benefício, no prazo de 05 (cinco) 

anos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após, arquivem-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-45.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

ADEMIR CALONGA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1000079-45.2017.8.11.0046. REQUERENTE: FABIO DA SILVA FERREIRA 

REQUERIDO: OI S/A Vistos. Considerando que os magistrados devem 

seguir a tese a ser fixada pela Corte da Cidadania em sede de apreciação 

de recurso especial sob o rito dos recursos repetitivos, tenho que a 

suspensão do feito até a deliberação do Superior Tribunal de Justiça é 

medida que se impõe, visto que a questão em comento se trata de relação 

consumerista em que busca o reconhecimento de declaração de 

cobranças indevidas em tese feitas pela requerida a qual foi proferida pela 

Excelentíssima Senhora Ministra Assusete Magalhães nos autos do 

Recurso Especial nº 1525174/RS e de n.º 1525134/RS (DJe 12/12/2016 e 

07/06/2016) que assim dispôs in verbis: [...] - A indevida cobrança de 

valores referentes à alteração do plano de franquia / plano de serviços 

sem a solicitação do usuário, com o consequente pedido de indenização 

por danos morais, em contrato de prestação de serviços de telefonia fixa; 

- ocorrência de dano moral indenizável, em virtude da cobrança de 

serviços advindos da alteração do plano de franquia / plano de serviços 

de telefonia fixa sem a solicitação do usuário, bem como, se configurado o 

dano, seria aplicável o reconhecimento "in re ipsa" ou a necessidade de 

comprovação nos autos; - prazo prescricional incidente em caso de 
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pretensão à repetição de valores supostamente pagos a maior ou 

indevidamente cobrados em se tratando de serviços não contratados de 

telefonia fixa advindos da alteração do plano de franquia / plano de 

serviços sem a solicitação do usuário, - se decenal (artigo 205 do Código 

Civil), trienal (artigo 206, § 3º, IV, do Código Civil) ou outro prazo; - 

repetição de indébito simples ou em dobro e, se em dobro, se prescinde, 

ou não, da comprovação de dolo ou má-fé do credor (artigo 42, parágrafo 

único, do Código de Defesa do Consumidor) ou da sua culpa (imprudência, 

negligência e imperícia); - abrangência da repetição de indébito - se 

limitada aos pagamentos documentalmente comprovados pela autora na 

fase instrutória ou passível de o quantum ser apurado em sede de 

liquidação de sentença, mediante determinação à parte ré de 

apresentação de documentos [...] A Primeira Seção, na sessão de 

julgamento de 14/12/2016, procedeu à nova afetação do tema, nos termos 

do art. 1.036 do CPC, "ratificando a decisão de afetação anteriormente 

proferida pelo Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, e da qual já resultou a 

suspensão de processos análogos, em todo o território nacional" (acórdão 

publicado no DJe de 19/12/2016). Afetação originária: Segunda Seção. 

Decisão do Min. Luis Felipe Salomão publicada no DJe de 07/06/2016. 

Alteração de competência: Segunda Seção para Primeira Seção. Motivo da 

alteração: redistribuição do REsp 1.525.174/RS ante a decisão proferida 

pela Corte Especial no CC 138.405/DF que reconheceu a competência da 

Primeira Seção para julgar a matéria objeto deste tema (acórdão publicado 

no DJe de 10/10/2016). Assim, nos termos da decisão proferida no 

Recurso Especial nº 1525174/RS e de n.º 1525134/RS (DJe 12/12/2016 e 

07/06/2016), DETERMINO a suspensão do presente processo até ulterior 

deliberação do Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se as partes, 

mediante publicação no diário da justiça eletrônico/REMESSA dos autos 

para o fim de que tomem ciência deste pronunciamento. Permaneçam os 

autos em cartório, DEVENDO o mesmo ser alocado em escaninho próprio 

até que seja concluída a deliberação da Colenda Corte Superior acerca da 

questão prejudicial. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000661-11.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA (ADVOGADO(A))

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA RECO CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1000661-11.2018.8.11.0046. EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: LETICIA RECO CRUZ Vistos. 1) CITE-SE o executado 

pessoalmente, para pagar em 03 (três) dias o valor integral da dívida [art. 

829 do CPC]; 2) Decorrido o prazo supra sem pagamento, certifique e 

desde já EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação, devendo o senhor 

Oficial de Justiça quando do cumprimento desta decisão, observar os 

termos do artigo 840 do CPC para efetuar o depósito do bem em poder de 

quem de direito,lavrando-se o respectivo auto ou termo e intimando-o 

Executado para, querendo, ofertar embargos à execução, no prazo de 

quinze dias e em obediência ao disposto no inc. IX do art. 52 da Lei 

9.099/95 e Enunciado 117 do FONAJE. Caso penhorado bem imóvel, 

deverá também ser intimado o cônjuge ou companheira do executado. 3) 

Efetuada a penhora, designe audiência de conciliação na forma do §1º do 

art. 53 da Lei n.º 9.099/95. 4) Apresentados embargos, certifique e se 

tempestivo, INTIME-SE o exequente para se manifestar em 15 dias. Em 

caso de intempestividade dos embargos, venham-me os autos conclusos. 

5) Findo o prazo sem oferecimento de Embargos, intime-se o exequente 

para, em dez dias, dizer se tem interesse na adjudicação ou na alienação 

do que foi penhorado. 6) Demonstrado o interesse na adjudicação, 

intime-se o executado, na forma do art. 876, §1º do CPC. Não havendo 

manifestação em 05 (cinco) dias, fica a adjudicação desde já deferida em 

favor do exequente. Lavre-se, em seguida, o auto de adjudicação, 

intimando-se o(a) adjudicante para assiná-lo. Caso o bem possua valor 

superior ao do crédito exequendo, atualize-se o débito, intimando o 

requerente da adjudicação para promover o depósito da diferença, nos 

termos do art. 876, §4º do Novo CPC. Somente após o depósito, 

EXPEÇA-SE o mandado de remoção e entrega do bem móvel ou carta de 

adjudicação e mandado de imissão na posse do bem imóvel, cientificando 

o(a) credor(a) que, de posse do bem adjudicado, deverá informar nos 

autos se a obrigação está satisfeita, sob pena de, no seu silêncio, assim 

ser considerado. 7) Se manifestado o interesse na alienação particular ou 

judicial (art. 879 do CPC), venham-me os autos conclusos. 8) Não sendo 

encontrados bens penhoráveis, intime-se o exequente para indicar bens 

passíveis de constrição, em 10 (dez) dias, sob pena de extinção do 

processo, na forma do artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95. 9) Gratuidade 

processual em Primeira Instância, ex legis. (assinado eletronicamente) 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001004-18.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BENEDITO SABINO PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 88434 Nr: 612-32.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE M DE MEDEIROS BUENO ME, 

CRISTIANE MARIA DE MEDEIROS BUENO, IURI DA COSTA BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853A, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:20.732 - A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de ref. 56, pelos mesmos fundamentos anteriormente 

decididos (ref. 42).

Sendo assim, intime-se o exequente para, no prazo impreterível de 10 

(dez) dias, indicar bens passíveis de penhora, bem como trazer planilha 

de débito atualizada para viabilizar a realização de penhora online, sob 

pena de suspensão do processo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 26 de setembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 91288 Nr: 2011-96.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Relojoaria Seiko Ltda, ROGÉRIO BORGES 

TOMÉ, VEREDHIANY KRAUS BORGES TOME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE MORALES BEZERRA - 

OAB:5234

 Vistos etc.

Defiro o prazo de 30 (trinta) dias para que a exequente traga aos autos 

planilha atualizada do débito como forma de viabilizar a penhora online.

Lado outro, intimado a indicar bens à penhora, vem o exequente requerer 
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diligência pelo juízo, sem que ao menos tenha comprovado que realizou 

busca no intuito de localização de bens do devedor.

Ora, não se pode impor ao Judiciário todo o ônus na busca de bens de 

devedor, mormente quando a parte exequente de igual modo tem a seu 

dispor convênios para tal mister, como é o caso por exemplo do 

DETRAN-NET ou CEI.

Nesse sentido, se extraem os seguintes precedentes:

“AGRAVO. EXECUÇÃO. Manutenção da decisão que negou seguimento ao 

agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido 

de consulta ao Renajud em razão de que não houve esgotamento dos 

meios possíveis de localização de bens em nome dos executados. 

AGRAVO DESPROVIDO.” (Agravo Nº 70041868134, Décima Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli, 

Julgado em 28/07/2011).

“AGRAVO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO 

MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA. LOCAÇÃO. EXECUÇÃO. 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONSULTA ATRAVÉS DO SISTEMA 

RENAJUD. NÃO COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS DA 

PARTE JUNTO AO DETRAN. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 

NEGADO PROVIMENTO. UNÂNIME.” (Agravo Nº 70041896481, Décima 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 20/07/2011).

Assim, indefiro o pedido de busca de bens via Renajud e Infojud.

Portanto, no mesmo prazo supra, determino a intimação da exequente para 

indicar bens móveis e imóveis passíveis de penhora em nome dos 

executados, uma vez que é incumbência do exequente fazer as 

pesquisas necessárias junto ao DETRAN-NET ou indicar bens imóveis 

para constrição, via CEI.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 26 de setembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 52024 Nr: 593-65.2013.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES JOAQUIM VILELA, CREUZA ROVERSI 

VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARIN RAQUEL CHIAPINOTTO 

- OAB:22657-O/MT, MAURO BOSCO CABRAL - OAB:

 Vistos.

1. Considerando a grande discrepância entre o valor do laudo particular 

apresentado pelo executado (Ref. 69) e o laudo do oficial de justiça (Ref. 

59), bem como ante a ausência de manifestação do exequente quanto aos 

laudos apresentados, defiro o pedido de nomeação de perito técnico para 

avaliação do imóvel, conforme formulado pela parte executada.

2. NOMEIO perito a pessoa jurídica REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, 

sediada na Avenida Rubens de Mendonça n.º 1.856, sala 1.403, Bosque 

da Saúde, Cuiabá/MT, CEP nº 78.050-000, telefone (65) 3052-7636, e-mail: 

contato@realbrasil.com.br, a fim que indique profissional para que avaliar 

o imóvel rural penhorado nos autos, que deverá manifestar se aceita o 

encargo, que deverá cumprir o encargo independente de compromisso, 

sob a fé do seu grau (artigo 466 do CPC).

 3. Deverão as partes, em 15 (quinze) dias, manifestar sobre a nomeação 

e indicar assistentes técnicos, bem como apresentarem quesitos, caso 

queiram (art. 465 do CPC).

 4. Sem prejuízo, intime-se o Sr. perito para que, aceitando o encargo, 

formule a propostas de honorários no prazo de 05 (cinco) dias. Em 

seguida, manifeste-se a parte executada.

5. Os honorários relativos à perícia serão suportados pelo executado, vez 

que pleiteou a produção da prova, devendo depositá-los no prazo de 05 

dias a partir da proposta do perito.

6. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, que deverá 

respeitar as diretrizes previstas no art. 473 do Código de Processo Civil.

7. Aportando aos autos o laudo pericial, manifestem-se as partes.

8. Após, conclusos.

9. Cumpra-se e expeça-se o necessário.

Jaciara/MT, 26 de setembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido.

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 60253 Nr: 3407-16.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MARCIANO DE SOUZA, MARIA SANTOS DE 

SOUZA, LEANDRO SANTOS DE SOUZA, ALESSANDRA SANTOS DE 

SOUZA ALVES, JOSÉ APARECIDO SANTOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DO CORAÇÃO ANIS RASSI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TENÓRIO CÉSAR DA FONSECA 

- OAB:9285

 Vistos e etc.Tendo em vista a perita anteriormente nomeada declinou da 

nomeação, revogo a decisão anteriormente proferida, e nomeio o Dr. José 

da Cunha Soares, Médico Cardiologista, CRM: 2889 – MT, End.: Avenida 

Tiradentes Nº 2063 – Centro - Rondonópolis/ MT, (66)3423-3873, que 

deverá cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do seu 

grau (Art. 466, do NCPC).Ciente da nomeação e de que 50% dos 

honorários serão adiantados pela ré, sendo o restante suportado ao final 

da demanda pelo Estado do Mato Grosso, se os autores sucumbirem de 

seus pedidos, no prazo de 05 dias, diga o Sr. Perito nomeado se aceita o 

encargo, bem como formule a proposta de honorários, destacando, desde 

logo, que após realizar a prova pericial, poderá ser chamado para 

eventuais esclarecimentos em futura audiência nesta cidade e 

Comarca.Com a apresentação da proposta de honorários, vista às partes 

pelo prazo de 05 (cinco) dias, tornando-me, após, conclusos.Depois de 

arbitrados os honorários e o depósito de 50% destes pela ré, o Sr. Perito 

informará a Serventia, por petição escrita, da data e local da realização da 

prova pericial, devendo a secretaria dar ciência às partes através de seus 

procuradores, pelo meio mais célere possível (NCPC, Art. 

474)....Cumpra-se, expedindo o necessário.Jaciara/MT, 26 de setembro de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 61240 Nr: 3795-16.2014.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CI, MESF, MADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACY NILSO ZANETTI - 

OAB:2968, RICARDO MARQUES DE ABREU - OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido de Ref. 73 e determino sejam oficiados os Juízos das 

Comarcas de Porto Velho/RO e Poxoréu/MT, solicitando informações 

acerca das cartas precatórias expedidas para citação dos herdeiros.

Após, com a juntada das informações, manifeste-se a inventariante, em 15 

dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Jaciara/MT, 26 de setembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 90682 Nr: 1707-97.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de Alimentos Caiçara LTDA/ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Depreende-se dos autos que a parte exequente foi devidamente intimada 
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a manifestar-se acerca do contido no despacho de ref. 59, contudo, não 

há registro de manifestação posterior.

Assim, intime-se pessoalmente a exequente para, em 05 (cinco) dias, 

cumprir a determinação de ref. 59, sob pena de extinção do processo por 

abandono.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Jaciara/MT, 26 de setembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 90739 Nr: 1738-20.2017.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONELLE MARTINS TUFO ME, ANTONELLE 

MARTINS TUFO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) e juntada(s) retro, impulsionando o feito 

e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 66977 Nr: 1835-88.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMEIRE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista a Impugnação ao Laudo Pericial, acostada à Ref: 120 e 

documentos que a acompanham, INTIME-SE a Sra. Perita para que se 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o artigo 477, §2º, I da 

Lei Processual.

Após o esclarecimento, manifestem-se as partes, em 15 (quinze) dias, 

retornando os autos conclusos.

Às providências.

 Jaciara/MT, 21 de setembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 100309 Nr: 6324-03.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMS, NEUCIR JOSÉ STEFANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos, etc.

Tendo em vista a Impugnação ao Laudo Pericial, acostada à Ref: 43, 

INTIME-SE a Sra. Perita para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme o artigo 477, §2º, I da Lei Processual.

Após o esclarecimento, manifestem-se as partes, em 15 (quinze) dias.

Em seguida, vista ao MPE.

Às providências.

 Jaciara/MT, 21 de setembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 87263 Nr: 5724-16.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRY POSSAMAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SAMIRA PAYÃO 

FRANCO - OAB:239.437/SP, MARCOS CAMPOS DIAS PAYÃO - 

OAB:96.057/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nei Calderon - OAB:114.904 - 

SP

 Vistos etc.

Ante o caráter modificativo dos Embargos de Declaração de Ref. 45, nos 

termos do artigo 1.023, § 2º do Código de Processo Civil, abra-se vista ao 

recorrido para contrarrazoar, no prazo legal.

Após, voltem-me conclusos para decisão acerca do acolhimento ou não 

dos Embargos de Declaração oposto pela parte executada.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 21 de setembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 94474 Nr: 3518-92.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDA, CSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Carta Precatória 

devolvida e juntada retro, impulsionando o feito e requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 107607 Nr: 9955-52.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUERINO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Maria da Silva, DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO MARCIO DE LARA 

SORIANO - OAB:3946/O

 Vistos etc.Nos termos do art. 357, caput e incisos, do Código de 

Processo Civil, passo a sanear o feito.Inicialmente, quanto às preliminares 

arguidas pela autarquia ré, estas se confundem com o mérito e, com ele, 

serão analisadas.De outra banda, atenta ao contido no caderno 

processual verifica-se a citação do réu JOÃO MARIA DA SILVA. 

Entretanto, este não ofertara resposta (Ref. 35), motivo que decreto sua a 

revelia.Contudo, por disposição do Art. 345, I do CPC, deixo de aplicar os 

efeitos dos Arts. 344 e 355, II, ambos do CPC, tendo em vista que o corréu 

DETRAN/MT apresentou defesa, conforme Ref. 25.Por outro lado, não 

vislumbrando qualquer nulidade ou irregularidade aparente, dou o feito por 

saneado.Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido a ser elucidado: a) a existência de relação jurídica entre os 

litigantes.Sendo assim, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestarem se ratificam as provas já produzidas nos autos ou se 
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desejam produzir outras, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento (CPC, Arts. 10, 219, 348 e 357, II), bem como, sugerirem 

pontos controvertidos e requererem, se caso for, prova pericial (CPC, 

Arts. 369, 405, 464 e CC, Art. 212).Em caso de pedido, de todos os 

envolvidos no litígio, para julgamento antecipado do mérito, nos termos do 

Art. 355, I, CPC, retornem-me conclusos com anotações para 

sentença.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providências.Jaciara/MT, 21 de setembro de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 26872 Nr: 362-77.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZEQUIEL FERNANDES DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora/exequente, para no prazo legal impulsionar o feito e 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 26873 Nr: 361-92.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZEQUIEL FERNANDES DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, ELSANGELA COSMI 

CORSINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12280-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora/exequente, para no prazo legal impulsionar o feito e 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 112659 Nr: 2435-07.2018.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMXDS, MMXDS, FLXDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDWDSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se, pessoalmente, a parte requerente para, no prazo de 10 (dez) 

dias, trazer aos autos os documentos requeridos na decisão de ref. 4, 

sob pena de remoção do encargo.

Decorrido prazo, CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos.

Ciência à DPE e ao MPE.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, 24 de setembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 20989 Nr: 2616-28.2006.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINA FRANCISCA GUETENS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO PEREIRA ZULATO - 

OAB:PROCURADOR FED.

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 91588 Nr: 2171-24.2017.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J.M.V. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO, HENRIQUE 

MEIRA DOS SANTOS, SANDRA ROSANE BOTTURA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTILIZANTES HERINGER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - OAB:3187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA TEIXEIRA LOPES - 

OAB:332011

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes acerca da audiência redesignada para o dia 27/09/2018, às 

14:00 horas, nos autos da Carta Precatória n.º 2171-24.2017.811.0010 - 

cód. 91588, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT, 

conforme Of. N.º 374/2018, juntado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 27710 Nr: 1501-64.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 1077 Nr: 190-58.1997.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERAI MAGGI SCHEFFER, ELUSMAR MAGGI SCHEFFER, 

FERNANDO MAGGI SCHEFFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGROPECUÁRIA SANTA ROSA 

LTDA, ADIR ENAR DE VLIEGER, ARISTEU BERTOLIN, ARLINDO CASOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - 

OAB:11.004-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEILTON MONTEIRO 

CRUVINEL - OAB:10.046

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 45874 Nr: 804-72.2011.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO RIBEIRO E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ OTAVIO KRAMER DE HOLLEBEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DALL AGNOL FINATO 

- OAB:10084/MT, RODRIGO BINOTTO PEREIRA - OAB:12098/MS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMITAN FARIA CASSIANO 

JORGE DE CARVALHO - OAB:18850/O, FRANCISCO CARVALHO - 

OAB:OAB/1792-A, SILVANA PACHECO LEAL - OAB:3714, VICTOR 

ADRIANI ANANIAS - OAB:21268/0

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Exceção de 

Pré-executividade e documentos retro, impulsionando o feito e requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55447 Nr: 3845-76.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ALVES DA SILVA, RENATO DIAS COUTINHO 

NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, VALDIR SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT, PREV-JACI-Fundo 

Municipal de Previdência Social dos Servidores Púb. Jaciara/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Araújo Barcelos - 

OAB:16.778 - MT, CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - OAB:7.255 - MT, 

Delcio Barbosa Silva - OAB:14.364/MT, Juliano Albert Schmidt - 

OAB:16.111 - MT, Karina Oliveira Miranda Marques - OAB:8.567-B - 

MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos etc.

Verifica-se nos autos que às fls. 316 foi informado o falecimento da parte 

autora, desta feita, com fulcro no artigo 313, §2º, II, do Código de 

Processo Civil, suspendo o processo, pelo prazo de 30 (trinta) dias, 

devendo ser intimado o espólio/sucessor/herdeiros, por meio do seu 

patrono, para manifestar interesse na sucessão processual e promover a 

habilitação do espólio/herdeiros daqueles, qualificando o inventariante, se 

houver, para prosseguir nos atos deste feito em substituição ao 

requerente, sob pena de extinção:

Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

II – falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a 

intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos 

herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para 

que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a 

respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do 

processo sem resolução de mérito.

Transcorrido o prazo supracitado, voltem os autos conclusos para 

deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 19 de setembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56474 Nr: 856-63.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDILENE INÊS BELINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Vistos etc.

Em vista das reconhecidas vantagens da prova emprestada no processo 

civil, sendo recomendada sua utilização sempre que possível, bem como o 

grande número de ações semelhantes a presente tramitando contra o 

Município de São Pedro da Cipa-MT e atendendo ainda ao contraditório e 

economia processual, tudo com fulcro no art. 370 e 372 do Código de 

Processo Civil, DETERMINO a intimação das partes a fim de que se 

manifestem no prazo comum de 15 (quinze) dias sobre a prova produzida 

em outros processos, no caso, a perícia contábil realizada nos autos de 

código 56465, 56548, 56671, 57646, 56505, 56775, 56315, 57647, 56792 

e 55605 que têm seu curso perante este Juízo.

Havendo concordância das partes, ou decorrido o prazo sem 

manifestação, voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara - MT, 19 de setembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 32985 Nr: 551-21.2010.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELY SOARES DE OLIVEIRA TELOKEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fl. 276.

Assim, remetam-se os autos ao CEJUSC para designação de audiência de 

tentativa de conciliação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 19 de setembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 38426 Nr: 49-20.1989.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCLIDES BRAGATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI COSTA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR SCHERER - OAB:3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de Ação preparatória de arresto proposta por EUCLIDES 

BRAGATTO em face de VALDINEI COSTA LIMA, todos devidamente 

qualificados.

 Com inicial vieram os documentos, (fls. 02/08).

Recebida a inicial, foi expedido mandado de citação e arresto, à fl. 08v.

À fl. 19, procedeu-se o arresto nos autos da ação de inventário n° 

1.598/89, contudo, não se obteve êxito na citação do requerido.

Diante da não localização do requerido, foi deferido o pedido de citação 

por edital, à fl. 25.

Instado a se manifestar para dar prosseguimento ao feito, o autor 

manteve-se inerte, conforme certidão de fl. 34.

 Ante a inércia, o feito foi arquivado provisoriamente em 23/03/1992, à fl. 

34.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

Tendo em vista que a parte autora não se manifesta nos autos há mais de 

26 (vinte e seis) anos, verifica-se nitidamente o abandono da causa.

Ante o exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil.

Deixo de condenar o exequente ao pagamento das custas processuais, 

ante a ocorrência do instituto da prescrição, nos termos do artigo 355 da 

CNGC.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.
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Às Providências.

Jaciara/MT, 26 de setembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 3980 Nr: 9-04.1990.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ SACARDI JÚNIOR, ANDREA DEGASPERY 

SACARDI, IRINEU BATISTA CAMILO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ISABEL DELLA VALLE 

OBERSTEINER - OAB:5461-B

 Vistos etc. Assim, por ora, indefiro o pedido de substituição do perito 

nomeado, devendo o mesmo ser intimado para que se manifeste acerca 

da impugnação ao valor da proposta dos honorários, bem como informe se 

no valor proposto estão englobados custos com eventual deslocamento 

até esta comarca de Jaciara, tudo no prazo de 10(dez) dias.Após, digam 

as partes em igual prazo.Por fim, quanto ao pedido de revogação das 

decisões de fls. 273, 286 e 21-verso, que determinaram o registro da 

penhora e avaliação do imóvel objeto do auto de penhora de fls. 54 (fl. 

301/308), tenho que o executado encontra-se equivocado.É que foi 

determinada por este juízo a baixa da penhora do imóvel de fls. 54, 

conforme se observa à fl. 119, tendo sido expedido oficio ao CRI para 

cumprimento da decisão (fl. 120).Posteriormente, o exequente 

compareceu aos autos às 193/194, requerendo a penhora dos imóveis 

descritos nos itens “a” ao “c”.Em seguida, este juízo reconheceu como 

bem de família o imóvel constante no item “b” do pedido de fls. 193/194, 

deferindo, entretanto, a penhora dos demais bens (fl.236).Assim, não 

houve determinação para averbação da penhora sobre o imóvel descrito à 

fl. 54, e sim para averbação dos imóveis relacionados nos itens “a” e “c”, 

da petição de fls. 193/194. Portanto, conforme já determinado, expeça-se 

certidão de que trata o artigo 828 do CPC, devendo o credor cumprir 

fielmente os prazos e restrições descritos no artigo acima citado.Por fim, 

certifique-se o decurso do prazo para recolhimento da diligência para 

expedição de mandado de penhora e avaliação.Caso tenha decorrido o 

prazo sem o devido cumprimento, desde já determino a intimação pessoal 

do exequente para que efetue o recolhimento da diligência, no prazo de 05 

dias, sob pena de extinção.Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.Às providências.Jaciara-MT, 20 de 

setembro de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 38416 Nr: 25-26.1988.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTÔNIO MERICHI - 

OAB:24.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição do crédito exequendo, e, 

via de consequência, nos termos do artigo 924, V c.c art. 925, ambos do 

NCPC, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução do mérito.Deixo de 

condenar o exequente ao pagamento das custas processuais, ante a 

ocorrência do instituto da prescrição, nos termos do artigo 355 da 

CNGC.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se com as devidas baixas e anotações.Intime-se. 

Publique-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. 

Jaciara/MT, 25 de setembro de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 38429 Nr: 51-87.1989.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAMERINDUS S.A FINANCIAMENTO, CRÉDITO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSO TOME, OTÁVIO HANAUER, DARCI 

ANTONIO MELISKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS PEREIRA FAGUNDES - 

OAB:2181/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição do crédito exequendo, e, 

via de consequência, nos termos do artigo 924, V c.c art. 925, ambos do 

NCPC, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução do mérito.Deixo de 

condenar o exequente ao pagamento das custas processuais, ante a 

ocorrência do instituto da prescrição, nos termos do artigo 355 da 

CNGC.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se com as devidas baixas e anotações.Intime-se. 

Publique-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. 

Jaciara/MT, 24 de setembro de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 38415 Nr: 47-21.1987.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extajudicial contra a Fazenda 

Públ ica->Execução de Tí tu lo  Ext ra jud ic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAMERINDUS S.A FINANCIAMENTO, CRÉDITO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORMENIA SONIA HANAUER, OSVALDO 

STAFFEN, DARCI ANTONIO MELISKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS PEREIRA FAGUNDES - 

OAB:2181/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição do crédito exequendo, e, 

via de consequência, nos termos do artigo 924, V c.c art. 925, ambos do 

NCPC, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução do mérito.Deixo de 

condenar o exequente ao pagamento das custas processuais, ante a 

ocorrência do instituto da prescrição, nos termos do artigo 355 da 

CNGC.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se com as devidas baixas e anotações.Intime-se. 

Publique-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. 

Jaciara/MT, 24 de setembro de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 38430 Nr: 49-88.1987.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAMERINDUS S.A FINANCIAMENTO, CRÉDITO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSO TOME, OTÁVIO HANAUER, OSVALDO 

STAFEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS PEREIRA FAGUNDES - 

OAB:2181/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição do crédito exequendo, e, 

via de consequência, nos termos do artigo 924, V c.c art. 925, ambos do 

NCPC, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução do mérito.Deixo de 

condenar o exequente ao pagamento das custas processuais, ante a 

ocorrência do instituto da prescrição, nos termos do artigo 355 da 

CNGC.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se com as devidas baixas e anotações.Intime-se. 

Publique-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. 

Jaciara/MT, 24 de setembro de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 4618 Nr: 250-60.1999.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENALDO BARBOSA REIS, CILENE DOURADO 

NASCIMENTO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034828/9/2018 Página 461 de 849



 Vistos etc.

 Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta 

por BANCO BRADESCO S/A, em face de RENALDO BARBOSA REIS E 

CILENE DOURADO NASCIMENTO BARBOSA, partes devidamente 

qualificadas nos autos.

Com a inicial vieram documentos, fls. 03/10.

Recebida inicial, foi expedido mandado de citação e penhora, à fl. 12.

Após expedição do mandado, os executados foram devidamente citados, 

conforme certidão de fl. 14v, contudo, mantiveram-se inertes.

Entre um ato e outro, o exequente pugnou pela desistência da presente 

execução, à fl. 180.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Diante do pedido formulado pelo autor à fl. 180, a extinção do processo é 

medida que se impõe.

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta e sem maiores delongas, 

homologo a desistência da presente execução e, por consequência julgo o 

processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VIII, e artigo 

775, ambos do Código de Processo Civil, e ainda, após o trânsito em 

julgado, determino arquivamento do presente feito, com as devidas 

anotações, comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor.

Custas remanescentes, se houver, pela parte exequente.

Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 25 de setembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50425 Nr: 2249-91.2012.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDTDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON KRAYCZY - 

OAB:10484-E/MT, MARCELLO MARK DE FREITAS - OAB:15143

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, com fundamento no Art. 487, inciso I, do NCPC, HOMOLOGO a 

partilha apresentada e últimas declarações, atribuindo àqueles nela 

contemplados os respectivos quinhões mencionados, ficando ressalvados 

eventuais direitos de terceiros.Com o trânsito em julgado desta sentença 

homologatória, lavre-se formal de partilha em favor dos herdeiros Nailde 

Macari de Oliveira, Juliano de Oliveira, Cristina de Oliveira e Silvana 

Aparecida de Oliveira Krayczy casada com Gilson Krayczy, nos termos 

da petição de fls. 21/23.Paralelamente, intimem-se as fazendas públicas 

das esferas federal, estadual e municipal para fins de lançamento 

administrativo de eventuais impostos de transmissão ou tributos 

porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária (Art. 659, 

§2º, segunda parte e Art. 662, §2º, ambos do NCPC).Oportunamente, 

arquivem-se os autos.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Às providências. 

Jaciara/MT, 25 de setembro de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 58914 Nr: 2711-77.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORENTINA DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL em face de FLORENTINA DE 

ASSIS, partes devidamente qualificadas nos autos.

Alega em síntese, que os cálculos apresentados pela impugnada 

encontram-se equivocados, porquanto, elaborados em desacordo com os 

parâmetros fixados em sentença/acórdão.

Assim, requereu a correção do valor do crédito da presente execução 

nos termos legais, fixando valor que entende devido.

 Instada a manifestar-se a impugnada peticionou informando que concorda 

com os cálculos apresentados pela impugnante, requerendo a 

homologação do cálculo e a expedição de RPV/Precatório (flS. 108/109).

Ante o exposto, tendo havido concordância pela exequente/impugnada, 

homologo os cálculos apresentados pela executada, ora impugnante, às 

fls. 104/104v.

Proceda-se o cumprimento da RPV/precatório, ao Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, conforme requerido.

Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em 

vista que o Tribunal Regional Federal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a última atualização até a data da transferência dos 

valores, afastando assim, qualquer prejuízo ao exequente decorrente da 

desvalorização monetária.

Após, expedido o precatório e, juntada aos autos as informações nos 

termos dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, proceda o Senhor Gestor, 

com os procedimentos necessários para a liberação do ALVARÁ para 

levantamento dos valores depositados.

Em seguida, efetuado o levantamento dos valores, e certificado nos autos, 

voltem os autos conclusos para extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 25 de setembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 38431 Nr: 52-72.1989.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA MOGIANA DE OLEOS VEGETAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO CAMARA FLORENCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MASSARO NETO - 

OAB:55343-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição do crédito exequendo, e, 

via de consequência, nos termos do artigo 924, V c.c art. 925, ambos do 

CPC, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução do mérito.Deixo de 

condenar o exequente ao pagamento das custas processuais, ante a 

ocorrência do instituto da prescrição, nos termos do artigo 355 da 

CNGC.Sem honorários ante a ausência de triangularização 

processual.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado 

e arquive-se com as devidas baixas e anotações.Intime-se. 

Publique-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. 

Jaciara/MT, 25 de setembro de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55276 Nr: 3680-29.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRTON DA SILVA SANTOS, RENATO DIAS COUTINHO 

NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, VALDIR SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos etc.

Verifica-se nos autos que às fls. 239 foi informado o falecimento da parte 

autora, desta feita, com fulcro no artigo 313, §2º, II, do Código de 

Processo Civil, suspendo o processo, pelo prazo de 30 (trinta) dias, 

devendo ser intimado o espólio/sucessor/herdeiros, por meio do seu 

patrono, para manifestar interesse na sucessão processual e promover a 

habilitação do espólio/herdeiros daqueles, qualificando o inventariante, se 

houver, para prosseguir nos atos deste feito em substituição ao 
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requerente, sob pena de extinção:

Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

II – falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a 

intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos 

herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para 

que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a 

respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do 

processo sem resolução de mérito.

Transcorrido o prazo supracitado, voltem os autos conclusos para 

deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 19 de setembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55219 Nr: 3627-48.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMI ALEXANDRE DA CRUZ, RENATO DIAS 

COUTINHO NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, VALDIR 

SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos etc.

Verifica-se nos autos que às fls. 238 foi informado o falecimento da parte 

autora, desta feita, com fulcro no artigo 313, §2º, II, do Código de 

Processo Civil, suspendo o processo, pelo prazo de 30 (trinta) dias, 

devendo ser intimado o espólio/sucessor/herdeiros, por meio do seu 

patrono, para manifestar interesse na sucessão processual e promover a 

habilitação do espólio/herdeiros daqueles, qualificando o inventariante, se 

houver, para prosseguir nos atos deste feito em substituição ao 

requerente, sob pena de extinção:

Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

II – falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a 

intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos 

herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para 

que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a 

respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do 

processo sem resolução de mérito.

Transcorrido o prazo supracitado, voltem os autos conclusos para 

deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 19 de setembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 111126 Nr: 1687-72.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILENE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIGAR PEREIRA DOS SANTOS, ESTADO DE 

MATO GROSSO , MUNICIPIO DE JACIARA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, Procurador Geral do Estado - Aderzio Ramires de 

Mesquita - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 112516 Nr: 2349-36.2018.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA EMBORCAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE ANGHER - 

PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001825-22.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VASILI REUTOV (AUTOR(A))

RODRIGO BINOTTO PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001825-22.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

VASILI REUTOV RÉU: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. Vistos e 

etc. Os autos vieram conclusos, noticiando a existência de recurso de 

Agravo de Instrumento interposto pela parte autora. Nos termos do Art. 

1.018, § 1º, do Código de Processo Civil, MANTENHO a decisão agravada, 

pelas razões fáticas e jurídicas que a embasaram. Aguarde-se, contudo, a 

r. decisão monocrática a ser lançada pela Terceira Câmara de Direito 

Privado, ante o pedido de concessão de tutela recursal, bem como, 

eventual pedido de informações sobre a r. decisão proferida por esta 

singela instância. Havendo concessão da tutela recursal, aguarde-se a 

decisão de mérito. Em termos de prosseguimento, cumpra-se integralmente 

a decisão de ID 15097354. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 27 

de setembro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1002303-30.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA FAUSTINO PEREIRA (ADVOGADO(A))

ERONILDES DE SOUZA SALES (REQUERENTE)

MAIKI APARECIDO ROCHA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1002303-30.2018.8.11.0010. REQUERENTE: 

ERONILDES DE SOUZA SALES, MAIKI APARECIDO ROCHA DE SOUZA 

Vistos etc. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 

do Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação 

posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o 

caso de aplicação do disposto no artigo 330 do Código de Processo Civil, 

com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do artigo 98 

do CPC. De outra banda, em observância as normas que regem o pedido, 

oficie-se ao Banco do Brasil para, no prazo de 05 (cinco) dias, prestar 

informações de eventuais valores depositados, referente aos proventos 

do de cujus nessa instituição financeira Banco do Brasil, bem como, à 

Caixa Econômica Federal, para, no mesmo prazo supra, prestar 

informações atinentes ao PIS/PASEP, em nome de ANTONIO ROCHA LIMA, 

RG Civil nº 0299701-0 SESP/MT (RG funcional 875723 SESP/MT - PMMT), 

CPF nº 108.694.921-87. Sirva a presente como cópia do ofício. Após, vista 
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ao MPE. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Às providências. Jaciara/MT, 27 de setembro de 2018. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56476 Nr: 858-33.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSLENE AMARO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 VISTOS ETC,

Em obediência ao principio da ampla defesa e do contraditório, intime-se a 

parte exequente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

acerca dos requerimentos e documentos apresentados pelo executado, 

sob pena de preclusão.

 Nada postulado, certifique-se.

Após, conclusos.

Às providencias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56543 Nr: 919-88.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA FAURO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 VISTOS ETC,

Em obediência ao principio da ampla defesa e do contraditório, intime-se a 

parte exequente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

acerca dos requerimentos e documentos apresentados pelo executado, 

sob pena de preclusão.

 Nada postulado, certifique-se.

Após, conclusos.

Às providencias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56587 Nr: 960-55.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JUSTINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 VISTOS ETC,

Em obediência ao principio da ampla defesa e do contraditório, intime-se a 

parte exequente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

acerca dos requerimentos e documentos apresentados pelo executado, 

sob pena de preclusão.

 Nada postulado, certifique-se.

Após, conclusos.

Às providencias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56317 Nr: 741-42.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA PAULA MONTEIRO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC,

Em obediência ao principio da ampla defesa e do contraditório, intime-se a 

parte exequente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

acerca dos requerimentos e documentos apresentados pelo executado, 

sob pena de preclusão.

 Nada postulado, certifique-se.

Após, conclusos.

Às providencias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55610 Nr: 130-89.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA ERIVÂNIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 VISTOS ETC,

Em obediência ao principio da ampla defesa e do contraditório, intime-se a 

parte exequente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

acerca dos requerimentos e documentos apresentados pelo executado, 

sob pena de preclusão.

 Nada postulado, certifique-se.

Após, conclusos.

Às providencias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56550 Nr: 926-80.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO OTAVIANO CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC,

Em obediência ao principio da ampla defesa e do contraditório, intime-se a 

parte exequente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

acerca dos requerimentos e documentos apresentados pelo executado, 

sob pena de preclusão.

 Nada postulado, certifique-se.

Após, conclusos.

Às providencias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56553 Nr: 929-35.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Aparecida Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 VISTOS ETC,

Em obediência ao principio da ampla defesa e do contraditório, intime-se a 

parte exequente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

acerca dos requerimentos e documentos apresentados pelo executado, 

sob pena de preclusão.

 Nada postulado, certifique-se.

Após, conclusos.

Às providencias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56577 Nr: 950-11.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO DAVID DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:4.096-E

 VISTOS ETC,

Em obediência ao principio da ampla defesa e do contraditório, intime-se a 

parte exequente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

acerca dos requerimentos e documentos apresentados pelo executado, 

sob pena de preclusão.

 Nada postulado, certifique-se.

Após, conclusos.

Às providencias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56580 Nr: 953-63.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCUS ADRIANO GOMES MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:4.096-E

 VISTOS ETC,

Em obediência ao principio da ampla defesa e do contraditório, intime-se a 

parte exequente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

acerca dos requerimentos e documentos apresentados pelo executado, 

sob pena de preclusão.

 Nada postulado, certifique-se.

Após, conclusos.

Às providencias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56673 Nr: 1037-64.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR VIEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 VISTOS ETC,

Em obediência ao principio da ampla defesa e do contraditório, intime-se a 

parte exequente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

acerca dos requerimentos e documentos apresentados pelo executado, 

sob pena de preclusão.

 Nada postulado, certifique-se.

Após, conclusos.

Às providencias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56782 Nr: 1137-19.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR HOENNICKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 VISTOS ETC,

Em obediência ao principio da ampla defesa e do contraditório, intime-se a 

parte exequente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

acerca dos requerimentos e documentos apresentados pelo executado, 

sob pena de preclusão.

 Nada postulado, certifique-se.

Após, conclusos.

Às providencias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56675 Nr: 1039-34.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA MARGARETI MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 VISTOS ETC,

Em obediência ao principio da ampla defesa e do contraditório, intime-se a 

parte exequente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

acerca dos requerimentos e documentos apresentados pelo executado, 

sob pena de preclusão.

 Nada postulado, certifique-se.

Após, conclusos.

Às providencias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56629 Nr: 1001-22.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ROSENI FERREIRA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 VISTOS ETC,

Em obediência ao principio da ampla defesa e do contraditório, intime-se a 

parte exequente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

acerca dos requerimentos e documentos apresentados pelo executado, 

sob pena de preclusão.

 Nada postulado, certifique-se.

Após, conclusos.

Às providencias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54832 Nr: 3261-09.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO FERREIRA DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 3261-09.2013.811.0010

Código nº. 54832

VISTOS ETC,

Defiro o pedido de fls. 92/93.

Expeça-se RPV do valor informado.

Disponibilizados os créditos, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

baixas devidas.

Cumpra-se

Jaciara/MT, 25 de setembro de 2018

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 51903 Nr: 467-15.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, LOSANGO 

PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RÓBIE BITENCOURT IANHES - 

OAB:5.348-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:4215

 Processo nº 467-15.2013.811.0010

Código 51903

 Requerente: Izabel Santos Silva

Requerido: Banco Bradesco S/A e Losango Promoções de Vendas Ltda.

VISTOS ETC,

Nos termos do Provimento 68/2018 do CNJ, INTIME-SE a parte requerida 

para, querendo, apresentar impugnação no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo sem que haja manifestação, EXPEÇA-SE o alvará de 

levantamento do valor, conforme postulado à fl. 174, e remetam-se os 

autos ao arquivo, com baixa na distribuição.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 25 de setembro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 51381 Nr: 3290-93.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ALVES ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 3290-93.2012.811.0010

 Código nº. 51381

Impugnante: Instituto Nacional do Seguro Social ¬– INSS

Impugnado (a): José Alves Araújo

VISTOS ETC,

O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS apresentou Impugnação ao 

Cumprimento de Sentença movido pela parte impugnada José Alves 

Araújo, alegando, em síntese, que os cálculos apresentados pela 

impugnada não obedece aos parâmetros fixados na sentença (fls. 

66/70-vº).

Instruiu a presente impugnação com documentos de fls. 89/97.

Intimado, a impugnada manifestou concordando com os cálculos 

apresentados pelo impugnante (fls. 99/100).

É o necessário.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que a parte impugnada manifestou 

concordando com os cálculos apresentados pelo impugnante (fls. 99/100), 

bem como, requerendo sua homologação e que seja expedida a 

competente guia de Requisição de Pequeno Valor (RPV).

Com efeito, a tese do impugnante merece prosperar.

Diante do exposto, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO e, em 

consequência HOMOLOGO os cálculos de fls. 93/95.

Sem custas e honorários advocatícios.

Expeça-se a guia requisitando o pagamento devido por meio de Requisição 

de Pequeno Valor (RPV), conforme requerido às fls. 99/100.

Após, remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa na 

distribuição, até a informação quanto ao pagamento.

Em seguida, intime-se o procurador da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, indicar conta bancário para depósito judicial.

Disponibilizados os créditos, expeça-se o competente Alvará Judicial para 

levantamento dos valores.

Empós, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 25 de setembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54771 Nr: 3205-73.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISMAEL DOURADO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003-A/MT, Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação as partes, para no prazo de 

10 (dez) dias, manifestarem-se acerca do retorno dos autos da 2ª 

Instância e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 58839 Nr: 2647-67.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA TEODORO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a requerente, para no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do retorno dos autos da 2ª 
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Instância e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 91698 Nr: 2222-35.2017.811.0010

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDS, DMDS, JDOF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMITAN FARIA CASSIANO 

JORGE DE CARVALHO - OAB:18850/O, FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:OAB/MT3558-A, SILVANA PACHECO LEAL - OAB:3714

 Processo nº 2222-35.2017.811.0010

Código 91698

VISTOS ETC,

Intime a defesa do representado Juliano de Oliveira Ferraz para que 

apresente memoriais finais no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 26 de setembro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 13236 Nr: 2101-95.2003.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR VICENTE ORTEGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENAMARA ROCHA MONTEIRO - 

OAB:6246/MT, LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO JR. - 

OAB:7021MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 174 c/c § 4º do art. 40 da Lei nº 

6.830/80, DECLARO prescrito o crédito tributário em exame e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.Sem 

custas e honorários.Transitada em julgada, certifique-se.Após, 

arquivem-se os autos com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Jaciara-MT, 20 de setembro de 2018.Valter Fabrício 

Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 14225 Nr: 946-23.2004.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PALMIRO INÁCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENJAMIN VIEIRA CÉLIO FILHO - 

OAB:1700-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 174 c/c § 4º do art. 40 da Lei nº 

6.830/80, DECLARO prescrito o crédito tributário em exame e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.Sem 

custas e honorários.Transitada em julgada, certifique-se.Após, 

arquivem-se os autos com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Jaciara-MT, 20 de setembro de 2018.Valter Fabrício 

Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 30850 Nr: 2872-63.2009.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E 

BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO ROTEIRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PEREIRA DE 

MENDONÇA - OAB:11929/DF, SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 174 c/c § 4º do art. 40 da Lei nº 

6.830/80, DECLARO prescrito o crédito tributário em exame e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.Sem 

custas e honorários.Transitada em julgada, certifique-se.Após, 

arquivem-se os autos com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Jaciara-MT, 20 de setembro de 2018.Valter Fabrício 

Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 15014 Nr: 1916-23.2004.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN DE ALMEIDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENAMARA ROCHA MONTEIRO - 

OAB:6246/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 174 c/c § 4º do art. 40 da Lei nº 

6.830/80, DECLARO prescrito o crédito tributário em exame e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.Sem 

custas e honorários.Transitada em julgada, certifique-se.Após, 

arquivem-se os autos com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Jaciara-MT, 20 de setembro de 2018.Valter Fabrício 

Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 17429 Nr: 1985-21.2005.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D F DE ARAÚJO COMÉRCIO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aécio Benedito Ormond - 

OAB:6397, TATIANA RIBEIRO SOARES - OAB:5492

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 174 c/c § 4º do art. 40 da Lei nº 

6.830/80, DECLARO prescrito o crédito tributário em exame e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.Sem 

custas e honorários.Transitada em julgada, certifique-se.Após, 

arquivem-se os autos com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Jaciara-MT, 20 de setembro de 2018.Valter Fabrício 

Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 10113 Nr: 674-97.2002.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REG. DE CORRETORES DE IMÓVEIS CRECI 

19ª REGIÃO/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCM - ADM. DE BENS IMÓV.ASSES. 

ECON.COM.COM.VEN.LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENAMARA ROCHA MONTEIRO - 

OAB:6246/MT, Mário Benjamim Batista Júnior - OAB:10681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMANTHA ALCANTARA 

SANTOS - OAB:7913

 Ante o exposto, com fundamento no art. 174 c/c § 4º do art. 40 da Lei nº 

6.830/80, DECLARO prescrito o crédito tributário em exame e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.Sem 

custas e honorários.Transitada em julgada, certifique-se.Após, 

arquivem-se os autos com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Jaciara-MT, 21 de setembro de 2018.Valter Fabrício 

Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 7408 Nr: 1345-91.2000.811.0010
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES 

COMER.DO ESTADO DE M/T.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KETRIN ESPIR - OAB:MT 3.566-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 174 c/c § 4º do art. 40 da Lei nº 

6.830/80, DECLARO prescrito o crédito tributário em exame e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.Sem 

custas e honorários.Transitada em julgada, certifique-se.Após, 

arquivem-se os autos com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Jaciara-MT, 21 de setembro de 2018.Valter Fabrício 

Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 12159 Nr: 1061-78.2003.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANA RIBEIRO SOARES - 

OAB:5492

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 174 c/c § 4º do art. 40 da Lei nº 

6.830/80, DECLARO prescrito o crédito tributário em exame e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.Sem 

custas e honorários.Transitada em julgada, certifique-se.Após, 

arquivem-se os autos com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Jaciara-MT, 21 de setembro de 2018.Valter Fabrício 

Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 21954 Nr: 755-70.2007.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTHER MODAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANA RIBEIRO SOARES - 

OAB:5492

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 174 c/c § 4º do art. 40 da Lei nº 

6.830/80, DECLARO prescrito o crédito tributário em exame e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.Sem 

custas e honorários.Transitada em julgada, certifique-se.Após, 

arquivem-se os autos com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Jaciara-MT, 21 de setembro de 2018.Valter Fabrício 

Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55755 Nr: 266-86.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA PEREIRA VIANA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 VISTOS ETC,

Em obediência ao principio da ampla defesa e do contraditório, intime-se a 

parte exequente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

acerca dos requerimentos e documentos apresentados pelo executado, 

sob pena de preclusão.

 Nada postulado, certifique-se.

Após, conclusos.

Às providencias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 28505 Nr: 1716-40.2009.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA SCHIMOLLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - 

OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691

 Ante o exposto, ACOLHO A EXCEÇÃO DE EXECUTIVIDADE de fls. 

176/178 e, por consequência, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo 

excipiente às fls. 179/187 no valor de R$ 29.523,89 (vinte nove mil 

quinhentos e vinte e três reais e oitenta e nove centavos)Sem custas e 

honorários.Prossiga a execução.Escoado o prazo recursal, 

certifique-se.Após, expeçam-se as guias requisitando os pagamentos dos 

créditos devidos por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV) ou 

Precatório Judicial a título dos honorários advocatícios e do crédito geral, 

encaminhando-os ao E. Tribunal Regional Federal da 1a Região com cópia 

de todo o necessário.Empós, remetam-se os autos ao arquivo, sem baixa 

na distribuição, até a informação de disponibilização dos créditos pelo 

executado.Disponibilizado os créditos pela executada, intime-se a 

exequente por meio de seu (s) advogado (s) para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, indicar conta e banco para o depósito judicial, bem como, em igual 

p razo ,  man i fes ta r  e  requere r  o  que  en tende r  de 

direito.Intimem-se.Cumpra-se.Jaciara-MT, 24 de setembro de 2018.Valter 

Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 17428 Nr: 2011-19.2005.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERVÁSIO ZORZELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aécio Benedito Ormond - 

OAB:6397, TATIANA RIBEIRO SOARES - OAB:5492

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 174 c/c § 4º do art. 40 da Lei nº 

6.830/80, DECLARO prescrito o crédito tributário em exame e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.Sem 

custas e honorários.Transitada em julgada, certifique-se.Após, 

arquivem-se os autos com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Jaciara-MT, 24 de setembro de 2018.Valter Fabrício 

Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 19015 Nr: 500-49.2006.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aécio Benedito Ormond - 

OAB:6397, CLODOALDO JOSÉ FERREIRA - OAB:6.290-MT, TATIANA 

RIBEIRO SOARES - OAB:5492

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 174 c/c § 4º do art. 40 da Lei nº 

6.830/80, DECLARO prescrito o crédito tributário em exame e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.Sem 

custas e honorários.Transitada em julgada, certifique-se.Após, 

arquivem-se os autos com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Jaciara-MT, 24 de setembro de 2018.Valter Fabrício 
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Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 46813 Nr: 1879-49.2011.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO DIESEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - 

OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1879-49.2011.811.0010

Código 46813

Exequente: Ivo Diesel

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

 VISTOS ETC,

 Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se 

acerca das informações prestadas pela autarquia à fl. 173.

Não havendo requerimentos, remetam-se os autos imediatamente ao 

arquivo, sem a necessidade de posterior determinação.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 25 de setembro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 33003 Nr: 568-57.2010.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVA MAGALHÃES DE SOUZA PREGO-ME, 

EVA MAGALHÃES DE SOUZA PREGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:5432/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 568-57.2010.811.0010

Código nº. 33003

VISTOS ETC,

Renove-se a intimação da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias 

manifestar-se no feito, sob pena de extinção e arquivamento.

Às providências.

 Jaciara/MT, 25 de setembro de 2018

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56226 Nr: 657-41.2014.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOIANI INDUSTRIA E COMERCIO DE 

ALIMENTOS LTDA - ME, JOÃO CARLOS BOIANE, ELISETE MARIA 

GIACOBBO BOIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO BOSCO CABRAL - 

OAB:8878-B/MT

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao exequente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da petição de fls. 162/164 e 

requerer o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 35122 Nr: 2663-60.2010.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURÍCIO ROVERSI, RONALDO ROVERSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B/MT, EVALDO REZENDE FERNANDES - OAB:MT 3.610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 (...) Ante o exposto, ACOLHO em parte a impugnação à execução de fls. 

191/194 para DETERMINAR que o valor da causa seja corrigido desde a 

distribuição para, então, incidir os honorários advocatícios sucumbenciais 

de 15%, acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE desde a 

publicação da sentença (18/05/2016) e juros de mora de 1% do trânsito 

em julgado (31/12/2016).Sem custas e honorários.Prossiga-se a 

execução.Escoado o prazo recursal, certifique-se.Empós, intime-se o 

embargado/exequente para querendo, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar os cálculos atualizados nos termos desta decisão e requerer o 

que entender de direito, sob pena de arquivamento do feito.Nada 

postulado, certifique-se.Após, conclusos.Intimem-se.Cumpra-se. 

Jaciara-MT, 26 de setembro de 2018.Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 45238 Nr: 92-82.2011.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURÍCIO ROVERSI, ONDINA ALVES ROVERSI, 

RONALDO ROVERSI, ROSA HELENA CESNIQUE ROVERSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, DINA MARCIA CHICARINO CAIRES 

- OAB:11693-B, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - OAB:8194-A, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.194-A/MT, Silvana Pacheco Leal 

- OAB:3714/MT

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação as partes, para no prazo de 

10 (dez) dias, manifestarem-se acerca do retorno dos autos da 2ª 

Instância e requerer o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 53747 Nr: 2262-56.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTELLI TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO TOCCHETTO E CIA LTDA, 

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANA ALTHEMEYER - 

OAB:16966/O/MT, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 Processo nº. 2262-56.2013.811.0010

Código. 53747

Exequente: Martelli Transportes Ltda

 Executado: Fernando Tocchetto e Cia Ltda

Denunciado à lide: Companhia Mutual de Seguros

VISTOS ETC,

Martelli Transportes Ltda manejou “Cumprimento de Sentença” em face de 

Fernando Tocchetto e Cia Ltda, ambas devidamente qualificadas nos 

autos.

As partes noticiaram a formulação de acordo postulando por sua 

homologação judicial, bem como, a extinção do feito tendo em vista a 

quitação da obrigação por parte da executada (fls. 533/536).

É o necessário.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que as partes são capazes e devidamente 

representadas, estando cumpridas todas as formalidades, não havendo, 

pois, óbice à pretensão das partes.

Diante do exposto, nos temos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO o presente acordo de fls. 533/536 para que 

produza seus efeitos jurídicos e legais, bem como, considerando 

cumprimento do acordo pela executada, JULGO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 924, inciso II, do 

mesmo Codex.

Custas e honorários nos termos do acordo.

Transitado em julgado, certifique-se.
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Após, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento 

desta comarca para as providências necessárias.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara/MT, 26 de setembro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55734 Nr: 247-80.2014.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REMOALDO NERI PIVETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS SAIBERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9.173-B/MT

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação das partes, para no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestarem-se e requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 45498 Nr: 390-74.2011.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOBER SEIDENFUS, NILTON MILITÃO DA 

ROCHA, MARIA RAQUEL VIENE ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Esio Souza de Oliveira Filho - 

OAB:15.687-A, EVARISTO ARAGÃO FERRERIA DOS SANTOS - 

OAB:15686A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a parte exequente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se e requererem o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 81565 Nr: 2947-58.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA PANTANAL DE AÇÚCAR E ÁLCOOL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR REIS VIEIRA - 

OAB:22144/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BARBOSA DE 

ANDRADE - OAB:19921/GO, REINALDO DE TOLEDO MALULI - 

OAB:8534-A

 Ante o exposto, com fundamento nos artigos 274, parágrafo único, e 485, 

inciso III, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.Condeno a exequente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez) por cento sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2° do 

Código de Processo Civil.Transitada em julgado, certifique-se.Após, 

remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta 

comarca para as providências necessárias.Registre-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Jaciara-MT, 26 de setembro de 2018.Valter 

Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 16443 Nr: 975-39.2005.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO SCARTON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:189492/SP, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - 

OAB:99148/SP, MARIA AUGUSTA PERES MIRANDA - OAB:164.570/SP, 

REINALDO CARAM - OAB:90575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS - OAB:3833

 Vistos etc,

Cumpra-se na forma requerida no Ofício 426/2018, da 2ª Vara Cível da 

comarca de Campo Verde (fls. 166).

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 26 de setembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 48931 Nr: 627-74.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA FERREIRA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a parte exequente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se e requerer o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 801 Nr: 301-42.1997.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIWTON ROBERTO PEREIRA CHAVES, SIDNEY 

MARINHO CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESBLA COMÉRCIO INTERNACIONAL S/A, 

JORGE LUIZ CARAN, RICARDO REYNALDO FALAVIGNA, MARIA DA 

GRAÇA TARRAF CARAN, LEONARDO BRUNET MENDES DE MORAES, 

FRANCISCO CORREIA BORDALA GARCIA, JOÃO BARROS DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELZA DE FÁTIMA DA SILVA 

CABELEIRA - OAB:57.494, WESLEY CHRISTINA MARINHO SANTIAGO 

DE OLIVEIRA - OAB:7941/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO VERRI JUNIOR - 

OAB:27555/SP, EDNELSON ZULIANI BELLO - OAB:2532-A/MT, JOÃO 

CELESTINO CORRÊA DA COSTA NETO - OAB:4611-A/MT, LUCIANA 

GAMBALLI CORRÊA DA COSTA - OAB:4.726/MT, RAFAELA MARCOS 

FABIAN - OAB:22111/O

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação as partes, para no prazo de 

10 (dez) dias, manifestarem-se e requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 13930 Nr: 629-25.2004.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPEDITO FERREIRA DE SOUZA, JESUINA ANGÉLICA 

DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARIA JARA, VALPÍRIO TOMAZONI, 

EDSON MARTINS LUIZ, REAL SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS FERREIRA - 

OAB:2.953-A/MS, FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DE AMORIM - 

OAB:227.637-SP, FLÁVIO JACÓ CHEKERDEMIAN - OAB:3556, IGOR 

DEL CAMPO FIORAVANTE FERREIRA - OAB:12522/MS, MARCELO 

FRANCISCO CONTE - OAB:13112/MS, MARCOS AURÉLIO DOS 

SANTOS - OAB:146.458-SP, REMI CRUZ BORGES - OAB:11.148-A/MT, 

ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - OAB:133443, SILVIO GODOY - 

OAB:5195-B

 Certifico e dou fé que, os embargos de declaração interposto às fls. 

758/761 pelas partes requentes e âs fls 762/764 pelas parte executada 

Tokio Marine Seguradora S/A , foram protocolados no prazo legal. Certifico 

mais e dou fé, que faço a intimação das partes, via DJE, para se 
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manifestarem acerca dos embargos de declaração de fls. 758/761 e 

762/764 e requererem o que de direito. É o que cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 48672 Nr: 348-88.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE GOMES FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, o executado se manifestou às fls 154/156. 

Certifico ainda que faço expedir a intimação ao exequente, para no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da referida manifestação. É o que 

me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 26629 Nr: 54-41.2009.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR JOSÉ MORANDINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Victor Meira Borges - 

OAB:12033/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que faço a intimação da parte autora, via DJE, para se 

manifestar acerca da certidão do oficial de justiça de fls 107v e requerer o 

que de direito. É o que cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 4453 Nr: 175-21.1999.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 174 c/c § 4º do art. 40 da Lei nº 

6.830/80, DECLARO prescrito o crédito tributário em exame e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.Sem 

custas e honorários.Transitada em julgada, certifique-se.Após, 

arquivem-se os autos com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Jaciara-MT, 20 de setembro de 2018.Valter Fabrício 

Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 19469 Nr: 970-80.2006.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBDBS-ELE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDL, HHPDL, FJT, ET, JT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA RABELO 

JÁCOMO - OAB:6.222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:4.112/MT, FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, faço expdir intimação do advogado da parte 

Autora via DJE, para no prazo de 10(dez) dias efetuar depósito da 

diligência do Oficial de Justiça, parta cumprimento do Mandado de 

Penhora. Regulamentada pelo Provimento 07/2017 datado de 13 de jumho 

de 2017. CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação do 

advogado da parte Requerente via DJE para, no prazo de 10(dez) dias, 

proceder a distribuição carta precatória . É o que cumpre-me certificar.. É 

o que cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 12150 Nr: 1052-19.2003.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREALISTA BOCARDO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANA RIBEIRO SOARES - 

OAB:5492

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 174 c/c § 4º do art. 40 da Lei nº 

6.830/80, DECLARO prescrito o crédito tributário em exame e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.Sem 

custas e honorários.Transitada em julgada, certifique-se.Após, 

arquivem-se os autos com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Jaciara-MT, 21 de setembro de 2018.Valter Fabrício 

Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 4149 Nr: 1177-60.1998.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARISTEU BERTOLIN, IVETE DE FÁTIMA FERST 

BERTOLIN, COMERCIAL AGROPECUÁRIA SANTA ROSA LTDA, ELAINE 

ARENHART DE VLIEGER, ARLINDO CASOLA, ADIR ENAR DE VLIEGER, 

ENPREENDIMENTOS AGRÍCOLA E PECUÁRIA SANTA ROSA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:4285, NEILSON MONTEIRO CRUVINEL - OAB:GO 

12.242-A, NEILTON MONTEIRO CRUVINEL - OAB:10.046, NIELSEN 

MONTEIRO CRUVINEL - OAB:11.890

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação dos 

advogados das partes via DJE para, no prazo de 10(dez) dias, 

manifestar-se acerca da carta precatória e certidão acostada aos autos, 

às fls. 388/392, requerendo o que entender de direito. É o que cumpre-me 

certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 4299 Nr: 56-60.1999.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO VITORINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 56-60.1999.811.0010

Código: 4299

Exequente: Município de Jaciara-MT

 Executado: Aparecido Vitorino de Souza

 VISTOS ETC,

Município de Jaciara-MT ajuizou “Ação de Execução Fiscal” em face de 

Aparecido Vitorino de Souza, devidamente qualificados nos autos, nos 

termos da Lei 6.830/80.

O exequente à fl. 98 manifestou pela extinção da execução ante o 

pagamento integral da dívida executada.

É o necessário.

Decido.

Analisando os autos, verifico que houve o pagamento integral da dívida 

executada, conforme evola a manifestação do exequente à fl.98.

Com efeito, a extinção do feito executivo é medida que se impõe na 

espécie.

“Art. 924. Extingue-se a execução quando

(...)

II– a obrigação for satisfeita;”

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no artigo 

924, inciso II e 925 ambos do Código de Processo Civil.

Condeno o executado ao pagamento das custas processuais.

Transitado em julgado, certifique-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034828/9/2018 Página 471 de 849



Após, à Central de Arquivamento e Arrecadação.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara–MT, 24 de setembro de 2018.

 Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 11655 Nr: 564-64.2003.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA MT, EDMILSON 

VASCONCELOS DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELCI VITÓRIO TOMAZELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT, Thais Suelen Garcia - OAB:12190/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6602, OSVALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5.705, Paulo 

Inácio Helene Lessa - OAB:6571

 Processo nº. 564-64.2003.811.0010

Código. 11655

Exequentes: Município de São Pedro da Cipa-MT e Edmilson Vasconcelos 

de Moraes.

Executado: Nelci Vitório Tomazelli

VISTOS ETC,

Município de São Pedro da Cipa-MT e Edmilson Vasconcelos de Moraes 

manejaram “Cumprimento de Sentença”, em face de Nelci Vitório Tomazelli, 

qualificados nos autos.

As partes noticiaram a formulação de acordo, onde requerem sua 

homologação judicial, com a extinção do feito (fls. 661/662).

É o necessário.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que as partes são capazes e devidamente 

representadas, estando cumpridas todas as formalidades legais.

Diante do exposto, HOMOLOGO o presente acordo (fls. 661/662) para que 

opere seus efeitos jurídicos e legais e, por consequência, JULGO EXTINTO 

O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários nos termos do acordo.

Ante a renúncia do prazo recursal, arquivem-se os autos com baixa na 

distribuição.

No caso de manifestação da exequente informando quanto à eventual não 

cumprimento do acordo por parte dos executados, fica desde já 

autorizado o desarquivamento e o prosseguimento do feito.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara/MT, 26 de setembro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 23882 Nr: 8-86.2008.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 2008/4

Código nº. 23882

VISTOS ETC,

Diante do teor da certidão de fl.73, intime-se a Fazenda exequente para 

querendo, no prazo de 10 dias, dar prosseguimento no feito e requerer o 

que entender de direito, sob pena de extinção e arquivamento.

Nada postulado, certifique-se.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 24 de setembro de 2018

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 83947 Nr: 4127-12.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSICA BUENO DO PRADO TORRES DE 

ARAÚJO (MERCADO TORRES), Sueli Cristina Ferreira do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 4127-12.2016.811.0010

 Código 83947

 VISTOS ETC,

DEFIRO o pedido de penhora online, com fulcro no art. 854, do CPC, e em 

consequência, determino a expedição de ofício ao Banco Central do Brasil, 

pelo sistema BacenJud para o bloqueio on line de valores depositados em 

contas bancárias dos executados até o montante do débito exequendo.

 Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira, considerar-se-á efetuada a penhora, valendo-se como termo 

dela o protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud, que será juntado aos 

autos.

Os autos deverão permanecer em gabinete conforme estabelecido no art. 

512, § 2º, da CNGC.

 Cumpra-se.

Jaciara–MT, 25 de setembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 49660 Nr: 1422-80.2012.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO BARTH DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ileonilson Rodrigues - 

OAB:11602/MT, JOANY FÁBIA PINHEIRO RODRIGUES - OAB:14.466/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO F. ARRUDA 

MONTENEGRO - OAB:15.329/MT, NORBERTO TARGINO DA SILVA - 

OAB:1586-A, SERGIO SCHULZ - OAB:16807-A/MT

 Processo nº 1422-80.2012.811.0010

Código 49660

 Requerente: Marcio Barth dos Santos

Requerido: Banco Panamericano s/a

VISTOS ETC,

Defiro a habilitação do novo patrono do executado, como postulado à fl. 

234, bem como pela reabertura de eventual prazo, conforme requerido.

Ademais, nos termos do Provimento 68/2018 do CNJ, INTIME-SE a parte 

requerida para, querendo, apresentar impugnação no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Decorrido o prazo sem que haja manifestação, EXPEÇA-SE o alvará de 

levantamento do valor, conforme postulado à fl. 174, e remetam-se os 

autos ao arquivo, com baixa na distribuição.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 25 de setembro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 11147 Nr: 66-65.2003.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVENTIS CROPSCIENCE BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE ALBERTO MESSIAS-ME, JORGE 

ALBERTO MESSIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE PEREIRA DOS SANTOS - 
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OAB:5124-E, MAURO SERGIO GUERRISE - OAB:10.124, MILTON DABUL 

POMPEU DE BARROS - OAB:3551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:3719/MT

 Processo nº. 66-65.2003.811.0010

Código n°: 11147

VISTOS ETC,

Chamo o feito à ordem.

Verifico que constou equivocadamente na decisão anterior a 

determinação para expedição de ofício à Receita Federal do Brasil na 

tentativa de localizar bens do executado, contudo, este juízo possui 

acesso ao sistema InfoJud para tal finalidade.

Desta feita, utilizei-me do referido sistema e obtive as últimas declarações 

de imposto de renda da parte executada, conforme espelhos em anexo.

 Assim, intime-se o exequente para manifestar-se no feito, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 26 de setembro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 26400 Nr: 3009-79.2008.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON MILITÃO DA ROCHA, ROMEO 

SEIDENFUS, MARIANE SEIDENFUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Esio Souza de Oliveira Filho - 

OAB:15.687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 3009-79.2008.811.0010

 Código nº. 26400

Exequente: Banco Cnh Capital S/a

Executado (s): Nilton Militão da Rocha

 VISTOS ETC,

Defiro pedido de fls. 246/246-vº

DETERMINO A SUSPENSÃO do feito pelo prazo de 01 (um) ano.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa na distribuição, até 

o termino do prazo.

Escoado o prazo, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias 

manifestar-se e requerer o que entender de direito, sob pena de extinção 

e arquivamento definitivo.

Nada postulado, certifique-se.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 25 de setembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 52911 Nr: 1476-12.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILDETE BARBOSA COSTA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANETE FERREIRA DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABEL FERREIRA BARCELO - 

OAB:15671-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402-B/MT

 Processo nº. 1476-12.2013.811.0010.

Código 52911

 VISTOS ETC,

Realizada tentativa de bloqueio via Bacenjud, de acordo com o solicitado à 

fl.15, não foi possível localizar saldo nas contas bancárias da executada.

Após, em consulta aos sistemas Renajud e Infojud, não foi possível 

localizar veículos ou declarações de imposto de renda da executada, 

conforme espelhos anexos.

Outrossim, considerando a juntada de informação econômico-financeira 

do executado aos autos, cumpra-se a secretaria com o disposto no 

art.477 da C.N.G.C que preconiza: “As secretarias farão arquivos 

reservados, em pasta própria, física ou eletrônica, dos ofícios prestadores 

das informações econômico-financeiras das partes, dando ciência do seu 

conteúdo ao interessado e certificando no processo essa ocorrência (...) 

§2º Decorridos 06 (seis) meses do arquivamento dos ofícios prestando 

informações econômico-financeiras do contribuinte, serão eles destruídos 

por incineração ou processo equivalente.”

Assim, Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Intime-se

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 21 de setembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 32299 Nr: 3722-20.2009.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPERTAL - COOPERATIVA DE TRABALHOS 

MULTIPLUS ALTAR DA LUA, VICENTE DE PAULA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM MATTIONI - 

OAB:6678-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE NICEIO FIGUEIREDO 

CARDOSO - OAB:, MAURO BOSCO CABRAL - OAB:8878-B/MT

 Processo nº. 3722-20.2009.811.0010

Código nº. 32299

Requerente: Município de Jaciara – MT

 Requerido: Copertal – Cooperativa de Trabalho Múltiplos Altar da Lua.

VISTOS ETC,

Defiro o pedido de fl. 453.

Findo o prazo para suspensão, intime-se a parte autora para se 

manifestar no feito, sob pena de arquivamento.

Nada postulado, certifique-se.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 25 de setembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 30281 Nr: 2623-15.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO BOM FIM LTDA, LISETE MARIA EBERHARD, 

NÍCIA DA ROSA HAAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA NORDESTE TRANSPORTE 

RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 2623-15.2009.811.0010

Código nº. 30281

Exequente: Posto Bom Fim Ltda.

Executado: Transportadora Nordeste Transporte Rodoviário de Cargas 

Ltda.

VISTOS ETC,

Intime-se a exequente, por meio de sua advogada para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar acerca do interesse na manutenção da constrição 

sobre o veículo (fl. 137) bem como, requerer o que entender de direito, 

sob pena de arquivamento do feito.

Nada postulado, certifique-se.

Após, sem a necessidade de nova determinação, arquive-se com baixa na 

distribuição.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 26 de setembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56623 Nr: 995-15.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELY MARIANO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Processo nº 995-15.2014.811.0010

Código 56623

Requerente: Suely Mariano de Oliveira

Requerido: Município de São Pedro da Cipa

VISTOS ETC,

O presente feito encontra-se ainda em fase de liquidação de sentença, 

não havendo, portanto, neste momento processual, a possibilidade jurídica 

de se enfrentar as teses suscitadas nos embargos e rechaçadas em 

resposta, sem que antes haja a apuração do efetivo crédito exequendo, 

no caso, ainda dependente de liquidação, fato este não observado pelas 

partes.

Com efeito, a decisão de 162/164 determinou a intimação das partes para 

apresentarem seus respectivos pareceres técnicos contábeis e demais 

documentos suficientes para precisar o quantum exequendo, ordem 

judicial não cumprida pelos demandantes.

O município, portanto, apresentou embargos à execução prematuramente 

às fls. 176/204, eis que o feito, repiso, ainda não se encontra na fase 

executiva, mas liquidatória.

Assim sendo, intimem-se novamente às partes, iniciando-se pelo autor 

para ATENDER o despacho de fls. 162/164, no prazo de 30 (trinta) dias 

podendo, para tanto, juntar quaisquer documentos complementares nos 

pareceres técnicos contábeis mencionados na referida decisão.

Escoado o prazo e nada postulado pelas partes, certifique-se.

Após, conclusos para ulterior deliberação.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 26 de setembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56510 Nr: 888-68.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIUVANY ROSA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Processo nº 888-68.2014.811.0010

Código 56510

Exequente: Diuvany Rosa Ribeiro

 Executado: Município de São Pedro da Cipa

VISTOS ETC,

O presente feito encontra-se ainda em fase de liquidação de sentença, 

não havendo, portanto, neste momento processual, a possibilidade jurídica 

de se enfrentar as teses suscitadas nos embargos e rechaçadas em 

resposta, sem que antes haja a apuração do efetivo crédito exequendo, 

no caso, ainda dependente de liquidação, fato este não observado pelas 

partes.

Com efeito, a decisão de 141/143 determinou a intimação das partes para 

apresentarem seus respectivos pareceres técnicos contábeis e demais 

documentos suficientes para precisar o quantum exequendo, ordem 

judicial não cumprida pelos demandantes.

O município, portanto, apresentou embargos à execução prematuramente 

às fls. 145/176, eis que o feito, repiso, ainda não se encontra na fase 

executiva, mas liquidatória.

Assim sendo, intimem-se novamente às partes, iniciando-se pelo autor 

para ATENDER o despacho de fls. 141/143, no prazo de 30 (trinta) dias 

podendo, para tanto, juntar quaisquer documentos complementares nos 

pareceres técnicos contábeis mencionados na referida decisão.

Escoado o prazo e nada postulado pelas partes, certifique-se.

Após, conclusos para ulterior deliberação.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 26 de setembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56480 Nr: 862-70.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATAÍDE MARQUES DA SILVA, LUANA LIPORACE PIRES 

DA SILVA, DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Processo nº 862-70.2014.811.0010

Código 56480

Exequente: Ataíde Marques da Silva

 Executado: Município de São Pedro da Cipa

VISTOS ETC,

O presente feito encontra-se ainda em fase de liquidação de sentença, 

não havendo, portanto, neste momento processual, a possibilidade jurídica 

de se enfrentar as teses suscitadas nos embargos e rechaçadas em 

resposta, sem que antes haja a apuração do efetivo crédito exequendo, 

no caso, ainda dependente de liquidação, fato este não observado pelas 

partes.

Com efeito, a decisão de 117/118 determinou a intimação das partes para 

apresentarem seus respectivos pareceres técnicos contábeis e demais 

documentos suficientes para precisar o quantum exequendo, ordem 

judicial não cumprida pelos demandantes.

O município, portanto, apresentou embargos à execução prematuramente 

às fls. 119/147, eis que o feito, repiso, ainda não se encontra na fase 

executiva, mas liquidatória.

Assim sendo, intimem-se novamente às partes, iniciando-se pelo autor 

para ATENDER o despacho de fls. 117/118, no prazo de 30 (trinta) dias 

podendo, para tanto, juntar quaisquer documentos complementares nos 

pareceres técnicos contábeis mencionados na referida decisão.

Escoado o prazo e nada postulado pelas partes, certifique-se.

Após, conclusos para ulterior deliberação.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 26 de setembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 98143 Nr: 5252-78.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLLICARDO PEREIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330, WENDELL PEREIRA DE MELLO - 

OAB:23910/O

 Vistos.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela defesa de 

POLLICARDO PEREIRA ALVES em que se alega a omissão quanto a 

apreciação da extinção da multa arbitrada em razão da ausência do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034828/9/2018 Página 474 de 849



causídico na audiência de instrução e julgamento.

Analisando os autos, verifica-se que não assiste razão a defesa do 

acusado, uma vez que o pedido de exclusão da multa encontrava-se no 

tópico “da nulidade da intimação para audiência realizada”, onde pugnou, 

em sínteses, pela declaração da nulidade da intimação e, por 

consequência, a nulidade da decisão que condenou o causídico a pena de 

multa.

 Insta salientar que todas as preliminares apresentadas pela defesa do 

acusado foram devidamente analisadas por este Juízo quando proferida a 

sentença condenatória, sendo afastada a nulidade da intimação e, por 

consequência, o requerimento de nulidade da multa estipulada ao patrono 

do réu, mencionando, inclusive, que a questão já fora enfrentada em outra 

oportunidade (ref. 71).

 Assim, não vislumbro a omissão apontada pela defesa de POLLICARDO 

PEREIRA ALVES, razão pela qual rejeito os embargos de declaração retro.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 26965 Nr: 474-46.2009.811.0010

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO MELO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HUMBERTO 

DAMASCENA - OAB:4846/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Em cumprimento ao item 7.35.10.1 da CNGC, impulsiono os autos a fim de 

intimar o(a) defensor(a) do(a) réu(e) para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca do calculo de pena de fls. 536.

 É o que me cumpre certificar.

Jaciara, 26 de setembro de 2018.

Regina Helena Guaracho

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 110122 Nr: 1234-77.2018.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PPPBES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA SAMAY DE 

OLIVEIRA PANIAGO - OAB:19572/O

 Vistos.

Ante a petição apresentada pela defesa de PEDRO PAULO PEREIRA 

BATISTA E SILVA, verifica-se que compete ao Juízo da Comarca de Dom 

Aquino/MT a análise do pedido formulado, uma vez que o interrogatório do 

réu fora deprecada para aquele Juízo, restando assim, prejudicada a 

análise do pedido por este Magistrado.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54865 Nr: 3295-81.2013.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO GUIMARÃES 

NOGUEIRA - OAB:12.853-B/MT

 Certifico e dou fé que impulsiono os presentes autos para expedir 

INTIMAÇÃO do Advogado do acusado DR. MARCIO GUIMARÃES 

NOGUEIRA, da audiência designada para o dia 24/10/2018 às 17h30m.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 83545 Nr: 3938-34.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SALVIANO SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMITAN FARIA CASSIANO 

JORGE DE CARVALHO - OAB:18850/O, FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT

 Certifico e dou fé que impulsiono os presentes autos para expedir 

INTIMAÇÃO dos Advogados do réu DRS. ARAMITAN FARIA CASSIANO 

JORGE DE CARVALHO e FRANCISCO DE CARVALHO, via DJE, para 

ciência e manifestação acerca do Cálculo de Pena de ref. 101.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001505-69.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA ALMEIDA DO CARMO (ADVOGADO(A))

DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

municipio de jaciara (RÉU)

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

 

Certifico e dou fé que os embargos à monitória de id n. 15556382 foram 

interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do Provimento n. 

55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte embargada para no 

prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos à monitória de id n. 

15556382.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002329-28.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELICE MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: MARCIO 

GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 08/11/2018 Hora: 09:10 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA).Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002333-65.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RODRIGO CELSO LEITE (REQUERENTE)

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: MARCIO 

GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 08/11/2018 Hora: 09:20 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando 
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autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA).Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002331-95.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI FERREIRA BARBOSA (REQUERENTE)

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: MARCIO 

GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 08/11/2018 Hora: 09:30 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA).Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002330-13.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSELIA SABINO FERREIRA (REQUERENTE)

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: MARCIO 

GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 08/11/2018 Hora: 09:40 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA).Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002332-80.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

CREUZA SALUSTIANO DA SILVA SABINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS - NAO PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: MARCIO 

GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 08/11/2018 Hora: 09:50 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA).Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002264-33.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CREUNICE CUSTODIO DA SILVA (REQUERENTE)

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: MARCIO 

GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/11/2018 Hora: 08:10 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA).Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000276-74.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIA LINS DE ESPINDOLA (REQUERENTE)

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001032-20.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

CELIA REGINA ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010016-39.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

ROGERIO SANTOS DA SILVA (EXEQUENTE)

STELLA MOURA ELIAS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA BRAGA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ALAERSON FORTES FERRAZ (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para retirar a 

certidão de crédito. Posto isto, encaminho os autos ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000777-28.2018.8.11.0010
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Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

SUELY DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que, com fundamento no Enunciado 12 dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso, deixo de efetuar a intimação das 

partes e de seus patronos, bem como, procedo o arquivamento imediato 

destes autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000710-63.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS OAB - 840.189.251-15 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DONIZETE DUTRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000710-63.2018.8.11.0010. REQUERENTE: A. DE SOUZA DIAS & DIAS 

LTDA - ME REPRESENTANTE: CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS 

REQUERIDO: MARIA DONIZETE DUTRA Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Trata-se de ação de 

ação de cobrança proposta por A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME em 

desfavor de MARIA DONIZETE DUTRA. Analisando o conjunto fático 

probatório apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a 

extinção, sem resolução do mérito, ante a nulidade do processo, em razão 

da irregularidade da representação da empresa autora em audiência. O 

enunciado 141 do FONAJE dispõe que: “A microempresa e a empresa de 

pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive em 

audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente”. No caso em 

análise a parte autora, classificada como micro empresa, compareceu em 

audiência de conciliação representada por sua preposta Sra. Anna Paula 

França Martins, não havendo demonstração de que a representante da 

empresa se enquadrasse nas hipóteses previstas pelo referido 

enunciado, devendo o feito ser extinto, sem resolução do mérito, com 

base no artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95. Ademais, analisando detidamente 

os autos, verifico que a parte demandante não apresentou qualquer 

documento que demonstre se tratar de microempresa ou empresa de 

pequeno porte à época da propositura da demanda. Conforme 

entendimento sedimentado nos Juizados Especiais, para o ingresso de 

demanda por pessoa jurídica, essencial que a mesma demonstre a atual 

qualidade de microempresa ou empresa de pequeno porte. Neste sentindo 

encontra-se o enunciado 135 do FONAJE, que estabelece in verbis: 

ENUNCIADO 135 - O acesso da microempresa ou empresa de pequeno 

porte no sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua 

qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio 

jurídico objeto da demanda. (XXVII Encontro – Palmas/TO). No mesmo 

sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. COBRANÇA ACIMA DO CONTRATADO. PLANO PÓS-PAGO. 

PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE 

ME OU EPP. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR ILEGITIMIDADE 

ATIVA ACOLHIDA. ENUNCIADO N.º 135 DO FONAJE. ART. 8.º, INCISO II 

DA LEI N.º 9.099/95. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A rigor, o 

documento que comprova a qualidade de microempresa ou empresa de 

pequeno porte consiste em certidão expedida pela Junta Comercial que 

demonstre tal condição, nos termos do art. 1.º e 8.º da Instrução 

Normativa 103 de 30.04.2007 do DNRM. 2. No caso dos autos, a Recorrida 

trouxe apenas um requerimento de empresário emitido em 24/04/2013, sem 

qualquer referência acerca do enquadramento tributário da empresa, 

senão a simples sigla “ME” em sua razão social. 3. Não suficiente, a 

empresa Recorrida, não refutou a preliminar de carência de ação 

suscitada pela empresa Recorrente, restando evidente a sua ilegitimidade 

para figurar no polo ativo no âmbito do JEC. 4. Preliminar de carência de 

ação por ilegitimidade ativa acolhida, ante a ausência de comprovação do 

enquadramento da empresa Recorrida como microempresa. 5. Sentença 

reformada. 6. Recurso conhecido e provido. Recurso Inominado: 

0012900-92.2015.811.0006 - Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS - Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES 

CORRÊA - Data do Julgamento: 23/02/2016 RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE. APRESENTAÇÃO APENAS DE CONTRATO SOCIAL. 

APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 135 DO FONAJE: “O ACESSO DA 

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE NO SISTEMA DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DEPENDE DA COMPROVAÇÃO DE SUA 

QUALIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA ATUALIZADA E DOCUMENTO FISCAL 

REFERENTE AO NEGÓCIO JURÍDICO OBJETO DA DEMANDA”. AUSÊNCIA 

DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA APTA A COMPROVAR SUA 

CONDIÇÃO. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MERITO DE 

OFÍCIO. DECISÃO: Diante do exposto, decidem os Juízes Integrantes da 

Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, por 

unanimidade de votos, conhecer do recurso e, de ofício cassar a 

sentença, julgando prejudicada à análise do recurso. (TJPR, RI 

2010.0011771-8, Juiz Rel. Leo Henrique Furtado Araújo, julgado em 

31.03.2011) Portanto, restando evidenciado no feito a ausência de 

legitimidade da parte autora para figurar no polo ativo da presente 

demanda, a extinção da ação, sem resolução do mérito, é medida 

impositiva. Neste contexto, dispõe o artigo 485 do Código de Processo 

Civil, litteris: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: VI - verificar 

ausência de legitimidade ou de interesse processual;” E em seu, parágrafo 

3.º, estabelece que: “§ 3.º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante 

dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, 

enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.” Assim, a extinção do feito 

sem o julgamento do mérito é medida imperiosa. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, julgo EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso I, do Novo Código de Processo Civil e 

artigos 8º e 51 da lei 9.099/95, haja vista não ter sido comprovada a 

qualidade de microempresa ou empresa de pequeno porte da Reclamante. 

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, 

ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010422-60.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO HENRIQUE PEREIRA JUSTINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

8010422-60.2015.8.11.0010. REQUERENTE: SEBASTIAO HENRIQUE 

PEREIRA JUSTINO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, etc. 

Intime-se pessoalmente a parte exequente a se manifestar no prazo de 10 

(dez) dias sobre os valores vinculados aos autos, pendentes de 

levantamento em seu favor. Decorrido o prazo sem resposta, arquive-se 

com as baixas e anotações devidas. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000313-04.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO ALVES DE MOURA (REQUERENTE)

LANNING PIRES AMARAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA (ADVOGADO(A))
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Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000313-04.2018.8.11.0010. REQUERENTE: CICERO ALVES DE MOURA 

REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos e etc, Dispenso o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

recurso de embargos de declaração oposto por CICERO ALVES DE 

MOURA contra sentença proferida no presente feito, que move em face 

de Banco OLÉ CONSIGNADO. Consoante ao embargo da parte autora, por 

discordar com a fundamentação declinada na sentença, pretende, pela via 

dos aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Verifico que as 

razões do embargo revelam o inconformismo da parte com a sentença que 

julgou improcedente a demanda, condenando-a nas penas de litigância de 

má fé, não reconhecendo sua tese de suposta contratação para a 

modalidade de “empréstimo consignado”. Não há o que aclarar ou colmatar 

no ato sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora manejado. Não é 

dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido na sentença, o que 

não se compadece com o recurso ora manejado, pois o Estado-juiz, ao 

declarar seu entendimento, fundando-o em alguma disposição legal, em 

algum elemento de prova que lhe passou convencimento, ou, ainda, em 

alguma corrente jurisprudencial, está, por conseguinte, afastando a 

incidência de qualquer outro dispositivo de lei, de qualquer outra 

circunstância probatória e também das eventuais outras posições 

jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A jurisdição deve ser 

prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, cumprindo 

declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto. Friso, uma 

vez mais, que a sentença não padece de dúvida, obscuridade, 

contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos 

aclaratórios. Cito: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. 

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE 

DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não 

merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de 

omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda 

de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e 

fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de 

declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, 

porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente 

erro material, consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

03/09/2013) Logo, em relação ao embargo da parte demandante mostra-se 

imperativo pela declaração de que o presente é manifestamente 

descabido, porquanto, como dito acima, não objetiva aclarar ou a integrar 

o julgado, tendo em vista que o meio impugnativo ora manejado busca, tão 

só, modificar o entendimento declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria 

ora impugnada, o que não se compadece com o recurso manejado. Assim, 

não vislumbro a existência dos alegados vícios na decisão proferida. Não 

concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível 

é a interposição do recurso previsto em Lei. Diante do exposto, NÃO 

acolho os embargos de declaração opostos. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - 

MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a 

decisão da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. VALTER 

FABRICIO SIMIONI DA SILVA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002342-27.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DALL AGNOL FINATO (ADVOGADO(A))

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO (ADVOGADO(A))

GILMAR BENTO MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002342-27.2018.8.11.0010. REQUERENTE: GILMAR BENTO MARTINS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. VISTOS ETC, GILMAR 

BENTO MARTINS ajuíza a presente “ação declaratória de inexistência de 

débito c/c indenização por danos morais com pedido liminar de 

antecipação dos efeitos da tutela” em face de BRADESCO S/A, almejando 

a concessão da tutela de urgência com vistas à exclusão de seu nome 

nos cadastros de proteção ao crédito. Com a inicial vieram documentos. É 

o relato necessário. Decido. Da tutela provisória de urgência. Quanto ao 

pedido de liminar a pretensão exposta na peça inaugural prospera. Acerca 

da tutela de urgência, o art. 300, do NCPC assim dispõe: “Art. 300. A tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. A primeira condição para o deferimento da tutela de urgência – 

probabilidade do direito – é em verdade “aquela que surge da 

confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis 

nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de 

confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O Juiz tem que 

se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela 

provisória” (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 

Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr, Eduardo Talamini e Bruno 

Dantas. RT, 2015, p. 782). Em outras palavras, o autor “deve demonstrar 

que seu direito muito provavelmente existe (...) A esse direito aparente ou 

muito provável costuma-se vincular a expressão fumus boni juris” (Novo 

Código de Processo Civil Comentado. José Miguel Garcia Medina. RT, 

2015, p. 472). No caso em exame, concluo pela presença do referido 

pressuposto, na medida em que é plenamente plausível a alegação da 

parte autora quanto a inexistência do débito negativado - situação esta 

inclusive corriqueira atualmente -, asseverando ter encerrado suas 

relações com o reclamado e apresentando extrato financeiro sem 

qualquer apontamento negativo. Noutro giro, a segunda condição para o 

deferimento da tutela de urgência – perigo de dano – é indiscutível nos 

autos diante da impossibilidade de obtenção de crédito pela parte 

enquanto perdurar a constrição cadastral. Ademais, não vislumbro nos 

autos o risco de perigo de irreversibilidade com a concessão da liminar, 

considerando a possibilidade de revogação da medida a qualquer tempo, 

conforme dispõe o art. 296 do Caderno Processual: “Art. 296. A tutela 

provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a 

qualquer tempo, ser revogada ou modificada.” De rigor, portanto, a 

concessão da liminar para suspender os efeitos da negativação nos 

órgãos de proteção ao crédito, em relação ao débito mencionado na peça 

inicial. Quanto à ordem específica liminar da obrigação de fazer almejada 

pelo requerente, o art. 536, caput e § 1º, c/c art. 537, caput e § 1º, do 

NCPC, assim dispõem: “Art. 536. No cumprimento de sentença que 

reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz 

poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica 

ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as 

medidas necessárias à satisfação do exequente. § 1º. Para atender ao 

disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a 

imposição de multa, a busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, 

o desfazimento de obras (...)”. Art. 537. A multa independe de 

requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em 

tutela provisória ou na sentença (...) § 1º. O juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa (...)”. Com 

efeito, em observância ao princípio constitucional da efetividade da 

prestação jurisdicional inserto no art. 5º, inciso XXXV, da CF/88, é de rigor 

a implementação de meio coercitivo adequado e suficiente para garantir o 

cumprimento do provimento jurisdicional prolatado. Consoante a doutrina 

processualista qualitativa, tais medidas não estão elencadas em rol 

taxativo na lei processual – princípio da tipicidade formal das medidas 

executivas – mas obedecem ao princípio da atipicidade. Em outras 

palavras, quando se trata de obrigação específica de fazer, não fazer ou 

entregar coisa certa, o juiz poderá valer-se até mesmo de meios 

executivos não previstos expressamente no CPC, como meio de entregar 

a efetiva tutela jurisdicional. Em hipóteses como o presente caso pode o 
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magistrado determinar toda e qualquer medida necessária à efetivação da 

tutela ou à obtenção do resultado prático equivalente, impondo o 

mecanismo que entender apto e suficiente para a situação concreta. 

Referido princípio tem origem na forte tendência de se municiar o juiz de 

amplos poderes na condução do processo, assumindo posição 

participativa e comprometida com a prestação da tutela jurisdicional, em 

decorrência da multiplicidade e a complexidade das situações litigiosas 

que podem ser levadas a juízo. Portanto, ante o risco de se excluir direitos 

merecedores da tutela adequada, impõe-se a gradual observância do 

princípio da atipicidade, pois, um sistema que adota com exclusividade o 

princípio da atipicidade das medidas executivas, prevendo medidas 

executivas específicas apenas para alguns direitos, deixa desprovidos de 

tutela diversos direitos que não tenham sido lembrados pelo legislador 

(MEDINA, José Miguel Garcia. Execução Civil. Princípios fundamentais. São 

Paulo: RT, 2002, p. 298). Avaliando as circunstâncias do presente caso, 

reputo suficiente para o fim a que se destina a fixação de medida 

coercitiva consistente em multa diária por descumprimento da ordem 

judicial, no valor de R$ 100,00 (cem reais). Pelo exposto, DEFIRO a tutela 

de urgência em caráter provisório (art. 294 do CPC) para o fim específico 

de determinar a demandada que providencie a exclusão do nome do autor 

do rol de inadimplentes do SPC e SERASA, referente ao débito 

mencionado na inicial, no prazo de cinco dias e sob pena de multa diária 

no valor de R$ 100,00 (cem reais). CITE-SE para os atos desta ação a fim 

de que compareça à audiência de conciliação em data a ser designada 

pelo cartório, consignando que deverá ser assistida por advogado e 

oferecer defesa no prazo legal, sob pena de presumirem-se verdadeiros 

os fatos articulados na petição inicial. INTIME-SE a parte requerente da 

presente decisão e para a audiência de conciliação a ser designada, 

consignando que o não comparecimento pessoal à audiência implicará na 

extinção e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inc. I, da Lei m.º 

9.099/95, com condenação em custas processuais. Outrossim, em 

atenção ao princípio da ampla defesa e levando-se em consideração a 

verossimilhança das alegações contidas na petição inicial, bem como a 

vulnerabilidade do Requerente/Consumidor que não detém o mesmo grau 

de informação, inclusive técnica, do Requerido/Fornecedor, com 

fundamento no artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor e art. 

373, § 1º, do CPC, DECRETO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, 

incumbindo à requerida o ônus de comprovar a origem da dívida 

negativada em nome do autor, haja vista, especialmente, a total 

impossibilidade do postulante fazer prova de fato negativo – prova 

diabólica. Oficie-se ao SPC e SERASA de todo o teor desta decisão, 

devendo ainda encaminhar a este Juízo resposta acerca do efetivo 

cumprimento no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Valter Fabrício Simioni da Silva 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001090-23.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS THOMAZ RODRIGUES (ADVOGADO(A))

MARIA DARCY DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001090-23.2017.8.11.0010. REQUERENTE: MARIA DARCY DE 

CARVALHO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. Cuida-se de Ação de Obrigação Fazer, 

ajuizada por MARIA DARCY DE CARVALHO em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO. Pretende a parte autora que as parte ré seja compelida 

em realizar procedimento cirúrgico, conforme prescrição médica. 

Analisando o processo, verifico que Secretaria de Estado de Saúde, 

através de ofício encartado nos autos no ID 14550135, dá conta de que a 

parte autora já possui avaliação médica, sendo certificado por este juízo, 

junto a parte autora, da realização do citado procedimento cirúrgico, 

conforme certidão lançada no ID 14610107. Diante as informações 

prestadas, a parte autora fora intimada no ID 14610107, a se manifestar, 

oportunidade em que a Defensoria Pública do Estado manifestou no ID 

14654548, requerendo ao final a extinção do feito. Em que pese o pleito de 

extinção da parte requerente verifico que houve cumprimento da tutela de 

urgência (ID 12720824), destarte, faz-se necessário o julgamento do 

mérito da presente ação neste particular. Pelo exposto, com arrimo no 

artigo 487, I, do Código de processo julgo procedente o pedido inicial, para 

ratificar a liminar deferida e condenar a parte reclamada a realizar o 

procedimento cirúrgico prescrito à parte reclamante, consignando-se que 

a tutela jurisdicional já foi exaurida. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95 c/c artigo 27 

da Lei 12.153/2009. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme 

o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. 

DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da 

sentença. Jaciara - MT. VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000774-73.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES SILVA (REQUERENTE)

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000774-73.2018.8.11.0010. REQUERENTE: EDUARDO ALVES SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA DATA S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. Trata-se de 

Reclamação proposta por EDUARDO ALVES SILVA, que move em 

desfavor de TELEFONICA DATA S.A. A parte reclamante requereu a 

DESISTÊNCIA da ação, antes da audiência de conciliação, conforme se 

infere da petição lançada no movimento de ID 13875941. Nos termos do 

estatuído no artigo 200, parágrafo único, do NCPC, a desistência da ação 

somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, 

HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, 

ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000776-43.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES SILVA (REQUERENTE)

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000776-43.2018.8.11.0010. REQUERENTE: EDUARDO ALVES SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. Trata-se de 

Reclamação proposta por EDUARDO ALVES SILVA, que move em 

desfavor de BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. A parte reclamante 

requereu a DESISTÊNCIA da ação, antes da audiência de conciliação, 

conforme se infere da petição lançada no movimento de ID 13875882. Nos 

termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do NCPC, a 

desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

Judicial. DISPOSITIVO Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta 

reclamação e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame 

do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 

54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado 

e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. VALTER 

FABRICIO SIMIONI DA SILVA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000830-09.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI MORAES DOS SANTOS (REQUERENTE)

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000830-09.2018.8.11.0010. REQUERENTE: IVANI MORAES DOS SANTOS 

REQUERIDO: TELEFONICA DATA S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. Trata-se de 

Reclamação proposta por IVANI MORAES DOS SANTOS, que move em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A. A parte reclamante requereu a 

DESISTÊNCIA da ação, antes da audiência de conciliação, conforme se 

infere da petição lançada no movimento de ID 14051128. Nos termos do 

estatuído no artigo 200, parágrafo único, do NCPC, a desistência da ação 

somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, 

HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, 

ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000542-61.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO FRANCISCO FELIX DA SILVA (REQUERENTE)

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000542-61.2018.8.11.0010. REQUERENTE: GENIVALDO FRANCISCO 

FELIX DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, 

Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, não compareceu 

à audiência de conciliação realizada (ID 13619543), apesar de intimada, 

ficando evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, 

assim, a extinção do feito. O Enunciado nº 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo.” Ademais, verifico que a parte autora, apesar de ciente de que 

deveria apresentar justificativa, se manteve inerte. Assim, tenho que a 

extinção do presente feito é medida imperiosa. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, julgo EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Considerando ainda 

que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior 

(art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte 

reclamante no pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento 

desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste 

feito. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial 

Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000955-74.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIONILIO APARECIDO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000955-74.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MARCIONILIO APARECIDO DA 

SILVA JUNIOR REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos 

etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 

9099/95. Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por 

MARCIONILIO APARECIDO DA SILVA JUNIOR em face de BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A., a qual encontra-se em fase de conhecimento. 

Analisando o processo, verifico que consta certificado nos presentes 

autos, dando conta de que a parte autora, embora ciente de que deveria 

dar impulso ao presente feito, mantém-se inerte a tal encargo processual, 

resta configurada, no caso em testilha, o seu desinteresse pelo 

prosseguimento da presente demanda judicial. Conforme bem preceitua o 

inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil: “Art. 485. Extingue-se o 

processo, sem julgamento do mérito: (...) III - quando, por não promover os 

atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 

30 (trinta) dias”. No caso em tela verifica-se que a parte quedou-se silente 

nos autos quando oportuno se manifestar, não havendo motivos para que 

a demanda exista indefinidamente na máquina do Poder Judiciário, visto 

não cumprir seu papel fundamental. Desta forma, não há motivos para que 

este processo continue tramitando, notadamente quando aquele que mais 
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deveria ter interesse em seu término permaneceu inerte. Ante o exposto, 

com fulcro no inciso III do art. 485 do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o feito, haja vista o abandono da causa. Sem custas e 

honorários advocatícios, face ao disposto nos art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000640-46.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON DIOGO MEDEIROS LIMA (REQUERENTE)

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO (ADVOGADO(A))

CASSIO MASSARIOL CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000640-46.2018.8.11.0010. REQUERENTE: WASHINGTON DIOGO 

MEDEIROS LIMA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, 

Trata-se de processo movido por WASHINGTON DIOGO MEDEIROS LIMA 

em face de BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Da análise dos autos, 

verifica-se que a parte reclamante, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada (ID 13783039), apesar de intimada, ficando 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado nº 20, do FONAJE, tem a seguinte redação: 

“O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo.” Ademais, verifico que a parte autora, apesar de ciente de que 

deveria apresentar justificativa, se manteve inerte. Assim, tenho que a 

extinção do presente feito é medida imperiosa. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, julgo EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Considerando ainda 

que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior 

(art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte 

reclamante no pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento 

desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste 

feito. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial 

Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA Juiz de Direito

Comarca de Juara

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26842 Nr: 4816-47.2007.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulino Fidelis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Vilela Zagatto - 

OAB:1553487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espicalquis Maschio 

- OAB:11540-B

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento Nº 31/2016 – CGJ fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$413,40 (Quatrocentos e Treze Reais e Quarenta Centavos) que foi 

condenado na r. sentença. Este valor deverá ser de forma separada, 

sendo o valor das custas, R$413,40 (Quatrocentos e Treze Reais e 

Quarenta Centavos) e valor das taxas ISENTO. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIA ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas) preencher o valor e o 

mesmo procedimento com a taxa e mandar gerar guia. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 32539 Nr: 566-97.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Rec. Naturais 

Renovaveis-IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Borges & Filhos Ltda, Celson 

Bargio, Laércio João Borges, Lacir Pedro Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucia Squillace - 

OAB:Mat. 1635577-Pr

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Teixeira da Fonseca - 

OAB:MT/8393-A, Sandra Aline de Farias - OAB:21308/O, SIMONI 

BERGAMASCHI DA FONSECA - OAB:5810

 Vistos, etc.

Defiro em parte o pedido de fls. 73 e para tanto, determino a pesquisa de 

endereço dos executados Celsom Bargio e Lacir Pedro Borges SOMENTE 

nos sistemas conveniados do TJMT.

Caso seja localizado endereço da parte requerida, sendo este diferente do 

já contido nos autos, cite-se.

De outro modo, caso seja o mesmo endereço, ao requerente para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção anômala 

do feito.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 76467 Nr: 469-53.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Messias Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DETERMINO:a) a intimação do perito, com as 

advertências legais – NCPC, art. 156, § 3º, art. 157 -, para que tenha 

ciência do encargo que lhe fora conferido, do fato de que, ACEITANDO-O 

deverá servir escrupulosamente e independentemente de termo de 

compromisso – NCPC, art. 466 -, assim como a fim de que agende data, 

hora e local para realização do exame médico e informe ao Juízo com 

antecedência razoável e tempo hábil para serem efetuadas as intimações 

necessárias;b) a intimação das partes, através dos seus advogados 

constituídos nos autos, para que, caso não tenham feito, queiram e dentro 

em 5 (cinco) dias contados do despacho/decisão, indiquem o perito e 

apresentem quesitos – NCPC, art. 465, § 1º, I, II e III -, dando-se ciência à 

parte adversa quando da juntada destes aos autos e advertindo ambas da 

possibilidade das partes apresentar(em), durante a diligência, quesitos 

suplementares – NCPC, art. 469;c) apresentado(s) no prazo acima fixado 

ou já existente(s) nos autos do processo os quesitos a serem 

respondidos pelo experto, encaminhe ao perito judicial nomeado cópia 

reprográfica dos quesitos, informando a ele que, se necessário, desde já, 

fica autorizada a carga dos autos do processo.d) estabelecido e 

informado pelo perito data, hora e local para a realização da perícia 

médica, intime/cientifique as partes, através dos seus advogados 

constituídos nos autos, para ciência – NCPC, art. 474, e efetivo 
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comparecimento daquele que será examinado/vistoriado/avaliado;e) 

havendo assistentes técnicos nomeados e quando da 

entrega/apresentação do laudo pelo perito judicial, intime as partes da 

ocorrência desta, através dos seus advogados constituídos, para que os 

assistentes técnicos ofereçam seus pareceres no prazo comum de até 20 

(vinte) dias de antecedência da audiência – NCPC, art.477, “caput”;Por fim, 

atendido integralmente o acima especificado ou sendo necessário decidir 

de maneira diversa, volte-me concluso.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 100642 Nr: 7022-82.2017.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geziel Justino dos Santos Almeida, Marley 

Baraviera Justino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a certidão do oficial à folha 142 (ref.: 39), impulsiono os 

autos à parte autora, para querendo, manifestar-se no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 60552 Nr: 3161-30.2013.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Donizete da Silva, Marcia Silva Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:MT/3127-A

 Intimação das partes acerca do retorno dos autos a esta Comarca.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 97277 Nr: 5295-88.2017.811.0018

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo José de Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donaria Cristina Zeferino de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA RODRIGUES ATAYDE 

RIVA - OAB:14701

 Intimar as partes, na pessoa de seus advogados, acerca da Juntada de 

Ofício de folhas 62/71 (ref.: 48), para querendo, manifestar-se a respeito 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 57273 Nr: 3512-37.2012.811.0018

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilson Xavier dos Santos - ME, Edilson Xavier dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A-Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A, Silviana Milene dos Santos - OAB:MT/8805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA DA ROSA 

CORREA - OAB:OABMT16308-A

 Certifico, que não foi possível expedir o alvará de levantamento na conta 

informada pelo advogado, (Banco Siccob), uma vez que o mesmo não 

está cadastrado junto ao Departamento da Conta Única do TJ/MT. Ante o 

exposto, impulsiono a parte autora para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 36215 Nr: 380-40.2010.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISVAL - Distribuidora Ltda, Roberto Sachetti, 

José Carlos Costa, Maria Aparecida Alécio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felicio Hirocazu Ikeno - 

OAB:3470, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para que proceda o recolhimento de 

diligência do Oficial de Justiça junto ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 88987 Nr: 1145-64.2017.811.0018

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RZB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Magaiver Baesso dos Santos - 

OAB:21081/O, Marcia de Campos Luna - OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, 

acerca da designação de audiência, que ocorrerá no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Juara – MT (CEJUSC), no 

dia 18/10/2018, às 15hs00min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 77847 Nr: 1055-90.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado do Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Ary Moreira Ribeiro- rep. Onofre 

Ribeiro da Silva Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Odair Pereira de Moura - 

OAB:19.196

 Intimar o patrono da parte requerida acerca da Juntada de Informações de 

folhas 427/434 (ref.: 52), para querendo, manifestar-se a respeito no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 100390 Nr: 6881-63.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciane Borba Azoia Bezerra, Leonardo 

Fernandes Maciel Esteves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Borges Moura 

Cabral - OAB:OAB/MT 6.755, MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - 

OAB:15436

 Vistos, etc.

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10º do CPC de 2015, ao Princípio 

da Não-Surpresa e da Colaboração instituídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a:

a) especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide 

e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, II, CPC);

b) caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 
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produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC)

c) após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Outrossim, em consonância com o parecer do parquet às fls. 777/778, 

intime-se o Município de Juara/MT a fim de manifestar sua no feito, com 

fulcro no artigo 6º, §3º, da Lei nº 4.717/65.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 89190 Nr: 1261-70.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooper. de Crédito Rural do Vale do Juruena-SICREDI 

UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. A Martins Azoia - ME, Antonio Aparecido 

Martins Azoia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a certidão da oficiala de folha 138 (ref.: 41), impulsiono os 

autos com vista à parte autora, para que proceda o recolhimento de 

diligêcia da oficiala no valor de R$ 695,46 (seissentos e noventa e cinco 

reais e quarenta e seis reais), conforme sua certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 90148 Nr: 1727-64.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooper. de Crédito Rural do Vale do Juruena-SICREDI 

UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Caetano dos Reis - ME, Anderson 

Caetano Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a certidão do oficial à folha 103 (ref.: 38) - onde a certidão 

restou-se negativa para penhora de bens -, impulsiono os autos à parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para querendo, manifestar-se no 

prazo legal. No mesmo ato, intimo o mesmo para proceder o recolhimento 

de complemento de diligência do oficial de justiça no valor de R$ 25,00 

(vinte e cinco reais), conforme sua certidão, junto ao site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 80607 Nr: 2222-45.2016.811.0018

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laurindo Quintana, Espólio de Armando Quintana 

Guinossi rep. por Irene Mª do Nascimento Quintana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roney Sandro Cunha, Douglas Martin Paes de 

Barros, Olavo Oliveira Justino Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rui Heemann Junior - 

OAB:15326, Valdriangelo Samuel Fonseca - OAB:6953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Roney Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 Conforme se verifica às folhas 727/730 (ref.: 84 e 86), juntou-se o 

substabelecimento da parte requerente, desse modo, procedo a intimacão 

da parte requerente acerca da certidão de folha 724 (ref.: 81), para 

querendo, manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 93243 Nr: 3299-55.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YRF, MRF, MRF, GMF, GMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:19.378-A/MT, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B

 Proceder ainda a intimação do requerido, para efetuar o pagamento de 

diligência referente as intimações das testemunhas, para a audiência 

designada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 93243 Nr: 3299-55.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YRF, MRF, MRF, GMF, GMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:19.378-A/MT, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B

 Proceder a intimação da parte requerida para efetuar o pagamento da 

diligência necessária para proceder a avaliação dos imóveis, conforme 

requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 106691 Nr: 1501-25.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zilda Amarante de Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Corral Morales - 

OAB:7.641-B, Ricardo Basso - OAB:12739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de Ação Anulatória c/c Pedido de Medida Liminar 

proposta por Zilda Amarante de Souza Silva em face do Ministério Público 

do Estado de Mato Grosso, visando a suspensão da exigibilidade do título 

executivo judicial, tido pelo termo de acordo firmado no bojo dos autos da 

ação principal (cód. 36086).Às fls. 37 determinou-se que a parte autora 

emendasse a inicial a fim de comprovar a alegada hipossuficiência, tendo 

ela juntado documentos às fls. 42/53....Assim, tenho que não obstante a 

requerente tenha juntado os extratos de sua conta bancária, não há nos 

autos elementos aptos a demonstrar a necessidade alegada, pois além de 

ter constituído advogado particular, os documentos que instruem a inicial 

denotam que a mesma não é pessoa desprovida de recursos financeiros, 

tal como tenta fazer crer.Diante disso, indefiro o pedido de justiça gratuita, 

devendo a parte autora promover o recolhimento das custas judiciais 

readequando o valor da causa ao bem da vida almejado com essa 

demanda anulatória no prazo de 15 (quinze) dias, ou requerer o seu 

parcelamento, nos termos da CNGC/MT.Intime-se.Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 79628 Nr: 1832-75.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilson Aparecido Pimenta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Martin Paes de Barros, Douglas Martin 

Paes de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco de Assis Moreira 

Santos - OAB:12607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem juntada de contestação 

da parte requerida devidamente intimada. Intimo patrono da parte autora 
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para requerer o que de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 76001 Nr: 227-94.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elenita Canedo Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TONI FERNANDES SANCHES - 

OAB:19529/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Davoglio de Arruda 

- OAB:29.208, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - OAB:5699

 Intimar Patrono da Parte autora para que junte ao autos comprovante de 

quitação do débito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 68239 Nr: 426-53.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceu dos Santos Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hebrom Distribuidora e Confecções Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

certidão de ref: 61 nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 88067 Nr: 681-40.2017.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de José Carlos Guimarães Alvim (Representado 

por Marcelo Alvim Soares)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana de Freitas - OAB:SP 

349.694, Nayara Finotti Garcia - OAB:SP 373348

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc;

Manifestem-se as partes acerca das provas que desejam produzir, no 

prazo de 15 dias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 39727 Nr: 188-73.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Correia de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orivaldo Barbosa de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

correspondencia devolvida, bem como quanto ao teor da certidão de fl. 

160 verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61930 Nr: 4558-27.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilsima de Campos Botton

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caixa Econômica Federal de GO.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Fernandes Maciel 

Esteves - OAB:14.143

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Hilde Justino Melo da 

Silva - OAB:8228

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

fl. 117/120, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 67671 Nr: 137-23.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldemir Dambróz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Herrera Bertone Gussi 

- OAB:11.259-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Guidoni Filho 

- OAB:146997-SP, Mariana Aravechia Palmitesta - OAB:299951-SP, 

Murilo Espinola de Oliveira Lima - OAB:3.127-A, Roberto C. 

Scacchetti de Castro - OAB:23294-SP

 Intimar patrono da parte autora para que junte aos autos contrarrazões no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 105059 Nr: 618-78.2018.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Tenório dos Santos - 

OAB:23996/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

Carta Precatória com certidão negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 69554 Nr: 1080-40.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Roberto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Vale da Serra Ltda Ind. Com. 

Imp. E Exp. Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA CAROLINE CALIXTO 

RAVAZZI - OAB:53575

 Intimo o patrono da parte autora para recolher a guia e diligência da 

distribuição da carta precatória de intimação. Distribuida sob. N. 

1002217-21.2018.8.11.0055.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 70237 Nr: 1364-48.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fileno de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Calgaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO JUNIOR GONÇALVES 

- OAB:8787

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

carta precatória não cumprida nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60190 Nr: 2769-90.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Economica Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Majal Madeireira Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Pereira de Castro - 

OAB:4238-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste quanto ao retorno 

da correspondencia devolvida sem cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes
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 Cod. Proc.: 105688 Nr: 976-43.2018.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Manoel Cardozo Azoia, Carlos Antonio 

Cardozo Azoia, Eduardo Gomes Azoia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada do 

requerido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 32136 Nr: 471-67.2009.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia de Oliveira Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Almeida Avelar - 

OAB:9721

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para conhecimento quanto ao oficio 

juntado pela COREJ às fl. 218/220

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 76825 Nr: 624-56.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paschoal Rodolfo Delatorre

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simoni Aparecida Murra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A, Rejanne Ciliato Coutinho - OAB:20320/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DUPIM DIAS - 

OAB:14074, SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - OAB:12854

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste quanto ao teor da 

certidão do Cartório Distribuidor de ref 30, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 7020 Nr: 728-39.2002.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Sérgio Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deni Oliveira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

fl. 312/314, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64357 Nr: 1692-12.2014.811.0018

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SONIA BISPO GOLO - 

OAB:20634/O

 Intimar o patrono da parte requerida acerca da SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO designada para o dia 29/10/2018, às 14:00 

horas no CEJUSC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 57316 Nr: 3560-93.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giraldelli & Giraldelli Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONICA HELENA GIRALDELLI 

- OAB:9.141 /MT

 Intimar as partes para que se manifestem nos autos sobre o auto de 

avaliação no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 88067 Nr: 681-40.2017.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de José Carlos Guimarães Alvim (Representado 

por Marcelo Alvim Soares)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana de Freitas - OAB:SP 

349.694, Nayara Finotti Garcia - OAB:SP 373348

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para que se manifeste acerca das provas 

que desejam produzir, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65462 Nr: 2620-60.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agnaldo Timóteo Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Extraluz Móveis e Eletrodomésticos Ltda - EPP, 

Itautec S/A - Grupo Itautec

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Carassa - 

OAB:4.223-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Augusto Vieira de 

Figueiredo - OAB:7627-A, MAURICIO RICARDO ALVES - OAB:15523, 

Milena Pirágine - OAB:17.210.-A

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

fl. 164/165, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 67038 Nr: 3715-28.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Esly Sebastião Moreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Herrera Bertone Gussi 

- OAB:11.259-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Guidoni Filho 

- OAB:146997-SP, Mariana Aravechia Palmitesta - OAB:299951-SP, 

Murilo Espinola de Oliveira Lima - OAB:3.127-A, Roberto C. 

Scacchetti de Castro - OAB:23294-SP

 Intimar patrono da parte autora para apresentar contrarrazões no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56603 Nr: 2804-84.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conceição Sabino Calixto de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para conhecimento quanto ao oficio 

juntado pela COREJ às fl. 140/142

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 85329 Nr: 4832-83.2016.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ranieri Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valnei Gonçalves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Queiroz Lopes - 

OAB:9821-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Teixeira da Fonseca - 

OAB:MT/8393-A, Sandra Aline de Farias - OAB:21308/O, Simoni 

Bergamaschi da Fonseca - OAB:MT/5810O

 Intimar Patrono da parte autora para que retire em cartório carta 

precatória de inquirição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 72308 Nr: 2359-61.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helio Faria Guimaraes, Lucimar Barbosa Guedes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso- Distribuidora de Energia 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:MT/3127-A

 Intimar patrono da parte autora para apresentar contrarrazões nos autos 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 117293 Nr: 6060-25.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MQL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HD, RMD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Queiroz Lopes - 

OAB:9821-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor para efetuar o pagamento de depósito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça , junto ao site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso. Caso necessário será cobrado complementação da 

diligência.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000981-48.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

SAULA SEGA VALIENTE (REQUERENTE)

TOBIAS PIVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLINICA ODONTOLOGICA SORRISO SAUDAVEL EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000981-48.2018.8.11.0018. 

REQUERENTE: SAULA SEGA VALIENTE REQUERIDO: CLINICA 

ODONTOLOGICA SORRISO SAUDAVEL EIRELI - ME DECISÃO Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Preenchidos os requisitos, recebo a petição inicial com seus documentos 

– art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95. Cotejando as alegações tecidas na 

petição inicial em relação aos documentos juntados, entendo prudente que 

se aguarde a contestação para que seja apreciado o pedido de tutela 

antecipada. Isso porque alega o requerente que ao tentar realizar compras 

a prazo no comércio desta urbe foi surpreendido com a negativa de 

crédito ante a inclusão de seu nome no rol de maus pagadores, afirmando 

que os débitos protestados foram objetos de acordo e encontram-se 

regularmente quitados. Todavia, observo que não consta nos autos ou ao 

menos na narrativa fática que a parte requerente tenha realizado 

diligências no sentido de resolver a quizília administrativamente através de 

pedidos junto ao requerido, não apresentando números de protocolos de 

ligações, e-mail ou reclamações para baixa e cancelamento da suposta 

inscrição indevida. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, INDEFIRO, por ora, a 

tutela antecipada pleiteada pela parte reclamante e determino o 

prosseguimento do feito. Considerando a hipossuficiência da parte 

reclamante, declaro em seu favor invertido o ônus da prova neste feito, o 

que faço com fundamento no artigo 6º, inciso VIII da Lei Consumerista. Já 

designada audiência de conciliação cite-se a parte requerida dos termos 

desta ação e intime-a da presente decisão, a fim de que compareça à 

sessão, consignando que deverá oferecer defesa no prazo de 5 (cinco) 

dias após a audiência de conciliação, sob pena de presumir-se 

verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. Com a defesa, intime-se 

a parte autora para, no mesmo prazo – 5 dias, apresentar impugnação. 

Intime-se a parte requerente da presente decisão e para a audiência de 

conciliação já designada, consignando que o não comparecimento pessoal 

à audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, 

nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas 

custas processuais. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JUARA, 20 de 

setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001004-91.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ISAEL DE ALMEIDA (REQUERENTE)

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA (ADVOGADO(A))

JORGE BALBINO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1001004-91.2018.8.11.0018. 

REQUERENTE: ISAEL DE ALMEIDA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DECISÃO Ausente o relatório, 

com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Preenchidos os 

requisitos, recebo a petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da 

Lei n. 9.099/95. Da detida análise da exposição fática, verifico que o autor 

merece o deferimento da medida liminar. Explico. Trilhando o entendimento 

explicitado no Enunciado n. 26 do FONAJE, com redação dada no encontro 

de Florianópolis/SC, considero que “São cabíveis a tutela acautelatória e a 

antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis”. Há possibilidade de o 

magistrado antecipar os efeitos da sentença para uma fase do processo 

anterior àquela em que normalmente tais efeitos seriam produzidos – 

sentença -, cujos requisitos, em regra, imprescindíveis à concessão da 

medida almejada são o requerimento, probabilidade do direito, que levam à 

verossimilhança do alegado, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Não obstante, faz-se necessário também a análise quanto à 

possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, sendo 

somente nessa hipótese ou quando verificada a irreversibilidade recíproca 

- valendo do princípio da proporcionalidade e afastando o risco mais 

grave. A verossimilhança está configurada pela narrativa dos fatos e as 

provas carreadas, notadamente quanto a comprovação, por meio das 

faturas, de que o endereço do autor é na zona rural desta urbe, bem como 

o periculum in mora, uma vez que o autor está pagando indevidamente por 

serviço que não usufrui. Pertinente referir que o objeto de discussão da 

lide é a cobrança indevida, pela ausência de contraprestação, e não a 

legalidade desta, pois sua cobrança é constitucional, consoante decisão 

do STF. Subsistem os requisitos ensejadores da concessão da 

antecipação dos efeitos da tutela, pela suficiência das provas 

apresentadas até o momento – verossimilhança das alegações (contas de 

energia na localidade rural) – e, consequentemente, pagamento indevido 

pelo serviço que não utiliza. Ausência de perigo de irreversibilidade da 

medida, uma vez que a qualquer tempo - art. 300, § 3º do NCPC, e até por 

ocasião do julgamento final do mérito, poderá perfeitamente ser revogada 

a decisão, tornando a anotação a produzir seus regulares efeitos, sem 

qualquer prejuízo ao credor. Eis julgado com o mesmo entendimento, em 

caso semelhante: “RECURSOS INOMINADOS. PRIMEIRA TURMA 

RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO. 

CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. IMÓVEL DA 

AUTORA LOCALIZADO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. COMPROVADA A 

INEXISTÊNCIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO LOCAL. DEVOLUÇÃO 

SIMPLES DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Trata-se de ação declaratória 

de inexigibilidade de débito, cumulada com repetição de indébito, exibição 
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de documentos, danos morais e astreintes, na qual a parte autora 

pretende seja declarada a inexigibilidade da cobrança da contribuição de 

iluminação pública, pois reside em área rural, onde alega não existir a 

referida iluminação pública, devendo o ente demandado, assim, restituir em 

dobro esses valores. 2) Depreende-se da prova testemunhal colhida que 

não há energia pública no local, e ainda assim a autora é compelida a 

pagar a taxa de contribuição todos os meses, sem fazer jus ao benefício 

público, o que não pode ser chancelado. [...] Merece reforma a sentença 

apenas na parte que condenou o réu à repetir em dobro os valores, 

porquanto se trata de relação tributária, razão pela qual é incabível falar 

em dobra legal a teor do disposto no artigo 165 do CTN. RECURSO DA 

AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. 

UNÂNIME. (TJRS; RCív 0052122-38.2016.8.21.9000; Santo Cristo; Turma 

Recursal da Fazenda Pública; Relª Juíza Thais Coutinho de Oliveira; Julg. 

29/06/2017; DJERS 07/07/2017) FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, 

preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO 

dos efeitos da TUTELA para determinar que a requerida SUSPENDA a 

cobrança de taxa de iluminação pública da unidade consumidora n. 

6/2005423-5 tendo como titular ISAEL DE ALMEIDA, sob pena de multa 

diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais). Já designada AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intime as partes com a 

ADVERTÊNCIA a parte requerente de que o processo será extinto e esta 

parte condenada nas despesas e custas, quando deixar de comparecer 

PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo – art. 9º c/c art. 

51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE. 

Cite-se a parte requerida a respeito da ação – art. 18 e incisos da Lei n. 

9.099/95, bem como os intimem para participarem da audiência 

conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não comparecendo 

PESSOALMENTE, considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, 

ensejando, pois, os efeitos da revelia, salvo se o contrário resultar da 

convicção do juiz, bem como será proferido julgamento, de plano – art. 18, 

§ 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 78 do FONAJE, 

aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF. Caso reste infrutífera a tentativa 

conciliatória, os requeridos tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentarem suas contestações. Apresentada a defesa, 

a parte autora tem o mesmo prazo – 5 dias, para apresentar impugnação. 

Após, concluso para deliberação. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. JUARA, 20 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001015-23.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELAINE SILVA DOS ANJOS (ADVOGADO(A))

KARINE DE GOIS CONRADI (ADVOGADO(A))

MARIANA REQUENA CAMARGO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1001015-23.2018.8.11.0018. 

REQUERENTE: MARIANA REQUENA CAMARGO REQUERIDO: IUNI 

EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO LTDA. D E C I S Ã O O pedido 

liminar se baseia na retirada do nome da autora dos cadastros de 

inadimplentes, eis que declara que o ato foi indevido. Porém, compulsando 

os autos verifico que não consta na documentação anexa a prova, por 

meio de extrato do SPC que o nome da requerente, o que é imprescindível 

para análise do pleito. Dessa forma, intime-se a parte requerente para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, do CPC), emendar a 

inicial, sanando a irregularidade acima apontada, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, 

do CPC. Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem-me concluso. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. JUARA, 20 de setembro 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010022-85.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES (ADVOGADO(A))

E J WAGNER-MADEIRAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAIARA ALESSANDRA LOPES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA PROCESSO: 8010022-85.2016.8.11.0018 

REQUERENTE: E J WAGNER-MADEIRAS REQUERIDO: MAIARA 

ALESSANDRA LOPES DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Antes de proferir 

sentença, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de dez dias, 

esclareça a correlação entre o demonstrativo de atualização do débito 

contido na inicial, e os cheques anexados, vez que há divergência entre 

eles, tais como a quantidade de cheques (há 04 cheques nos autos, ao 

passo que o cálculo contempla apenas duas), as datas de vencimento 

(não há nenhuma cártula com vencimento em 22/04/2011), e os valores 

(não há nenhum cheque no valor de R$ 4.200,00). Intime-se também para 

anexar o verso dos cheques a serem cobrados, pois não se encontram 

nos autos. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível de Juara MT para apreciação e homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo 

DECISÃO HOMOLOGO o projeto de decisão proferido no identificador 

anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Cumpra-se as determinações 

do juiz leigo. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de 

Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-75.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

AMANDA ALBERTINI COLET (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE JUARA Processo nº 1000048-75.2018.8.11.0018 

REQUERENTE: VALTER DIAS DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. DECISÃO 1. Em atenção ao pedido de início da fase de cumprimento 

de sentença, INTIME-SE o executado para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena 

de ter o montante da condenação acrescido de multa no percentual de 

10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. 3. Altere-se o registro dos autos para 

cumprimento de sentença. 4. Oportunamente tornem os autos conclusos 

para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. ALEXANDRE 

SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000472-20.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ADRIANA ARMENDO DA SILVA DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000472-20.2018.8.11.0018 

REQUERENTE: ADRIANA ARMENDO DA SILVA DIAS REQUERIDO: VIVO 

S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, 

conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Compulsando os autos, 

denoto que a parte autora, apesar de devidamente intimada da designação 

de audiência de conciliação, não compareceu ao ato, nem justificou sua 

ausência. Dessa forma, o processo deve ser extinto. Nesse contexto, 

dispõe o Artigo nº 51 da Lei nº 9.099/95: “Art. 51 - Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I- Quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo.” Pelo exposto, em 

consonância com o inciso I do artigo 51 da Lei nº. 9.099/95, JULGO 

EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Condeno a parte 

promovente ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

enunciado 28 do FONAJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à 

apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT, 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO 

TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença 

proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034828/9/2018 Página 487 de 849



com as baixas e anotações de estilo. Às providências. ALEXANDRE 

SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000351-89.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA REGINA BALAN TABORDA (REQUERENTE)

LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação designada para 04/12/2018 08:20 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000316-32.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA GOMES FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000316-32.2018.8.11.0018 

REQUERENTE: MONICA GOMES FRANCISCO DA SILVA REQUERIDO: VIVO 

S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, 

conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico 

que o processo encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme 

art. 355, inciso I do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes 

para a solução da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes 

quaisquer vícios que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu 

julgamento. Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débitos c/c 

reparação por dano extrapatrimonial. Sustenta a parte autora que não 

possui qualquer relação jurídica com a parte ré; todavia, a mesma 

registrou seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por dívida no valor 

de R$ 121,89, que considera indevida. Analisando os elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a demanda 

procede em parte. Tratando-se, in casu, de demanda sobre relações de 

consumo, deve ser aplicada à espécie as normas do Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive a inversão do ônus probatório, providência 

perfeitamente admitida diante da hipossuficiência da parte Reclamante, a 

qual não é capaz de produzir prova do fato negativo, já que afirma não ter 

contratado com a Reclamada. Em sua defesa, a ré argumenta que teria 

localizado uma linha móvel vinculada ao CPF da parte promovente, que 

originariamente seria na modalidade pré-paga, que posteriormente teria 

sido migrada para pós-paga. Esclarece que naquela modalidade não se 

formaliza contrato escrito. Como não há contrato escrito, anexou em sua 

defesa, telas de seu sistema interno contendo dados da parte 

promovente, alegando serem meios de prova válidos para demonstrar 

relação contratual com a parte autora. No entanto, não é o entendimento 

deste juízo (e inclusive da Turma Recursal), eis que essas telas são 

documentos unilaterais, havendo possibilidade de livre inserção/alteração 

de dados unicamente pela promovida, detentora de tal sistema, carecendo 

portanto, de segurança como prova. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

CADASTROS DE INADIMPLENTES - TELAS SISTÊMICAS - PROVA 

UNILATERAL - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES ANTERIORES - APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - 

CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. A parte recorrida não apresentou prova da 

origem do débito negativado, não se desincumbindo do ônus de comprovar 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte recorrente. 2. 

As telas sistêmicas juntadas à defesa são documentos produzidos 

unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova da existência de 

relação jurídica contratual entre as partes. 3. Havendo outra anotação 

negativa preexistente em nome da parte recorrida em órgãos de proteção 

ao crédito, não resta configurado o dano moral, nos termos da Súmula 385 

do STJ. 4. A multa por litigância de má-fé deve ser afastada, pois o 

simples fato de o autor deduzir sua pretensão em juízo, ainda que seu 

pedido não tenha sido acolhido, não o qualifica como litigante de má-fé, 

mormente porque não houve alegação falsa que pudesse induzir o juízo a 

erro. 5. Recurso conhecido e provido. (TJMT – processo 

1002430-21.2016.8.11.0015 - VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma 

Recursal Única, Julgado em 17/08/2018, Publicado no DJE 22/08/2018) 

Podem, quando muito, serem considerados meros indícios de relação 

comercial com o consumidor, a serem complementados ou confirmados 

por outros meios de prova mais robustos da efetiva contratação por ele, 

como, por exemplo, o contrato de adesão, cópia de seus documentos 

pessoais, ou gravação de atendimento, contendo anuência expressa à 

contratação de plano de telefonia móvel, o que poderia dar amparo às 

suas alegações de que o débito seria exigível e legítimo. No entanto, 

verifica-se que a promovida sequer trouxe aos autos, elementos 

inequívocos que indiquem a existência de linha móvel em nome da parte 

autora. E embora a promovida tenha anexado faturas em nome da parte 

autora, elas não comprovam por si só a relação comercial, posto que são 

documentos emitidos unicamente por ela. Assim, analisando os autos, 

constato inexistir prova suficiente de relação entre as partes que justifique 

a dívida lançada nos órgãos de proteção ao crédito, sendo forçoso 

concluir que a negativação de seu nome deu-se de forma indevida. 

Sustenta ainda a promovida, que pode ter ocorrido no presente caso, 

fraude praticada por terceiros estelionatários, argumentando por isso, que 

inexiste ato ilícito por ela praticado. Porém, a despeito de tal argumento, é 

inquestionável que razão não lhe assiste. Fraudes fazem parte do risco da 

atividade do fornecedor de serviço, devendo estes tomar medidas mais 

eficazes para evitá-las. Logo, o fato de terceiro, para romper o nexo de 

causalidade, precisa ser causa exclusiva para a ocorrência do dano, o 

que não aconteceu no presente caso. A orientação do STJ é no sentido 

de que o ato fraudulento por terceiro falsário constitui risco inerente à 

atividade comercial/empresarial e não elide a responsabilidade pelos 

danos daí advindos, à luz da Teoria do Risco empresarial (ou do negócio). 

Nesse sentido: RECURSO INOMINADO – EMPRESA DE TELEFONIA – 

CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE – NEGLIGÊNCIA DA OPERADORA – 

NOME DA CONSUMIDORA INSERIDA INDEVIDAMENTE NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – RECURSO IMPROVIDO. O artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, 

fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa 

para emergir o dever de indenizar. A empresa de telefonia que permite que 

terceiros contratem em nome do consumidor, mediante fraude, e insere o 

nome deste em órgão de proteção ao crédito, em razão do não pagamento 

da fatura, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano 

moral, na modalidade “in re ipsa”. (...) (TJMT - JUIZADOS ESPECIAIS, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, RECURSO INOMINADO N. 

0010071-26.2013.811.0066, RECORRENTE: NET SERVICOS DE 

COMUNICACAO S.A., RECORRIDA: MARCIA ROSA DOS SANTOS). Quanto 

ao dano moral, resta configurada a sua ocorrência, já que totalmente 

ilegítima a inscrição dos dados do demandante no cadastro de proteção ao 

crédito. Aliás, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o simples 

fato de ter incluído indevidamente o nome da demandante no cadastro dos 

maus pagadores é suficiente para a configuração do dano moral. Além 

disso, a jurisprudência pátria também é predominante no sentido de que o 

dano moral puro (in re ipsa) independe de prova do prejuízo, bastando a 

comprovação do ato lesivo, tal como, a inscrição indevida do nome de 

alguém nos cadastros de proteção ao crédito. Vejamos: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE RECONHECIDA NO 

ACÓRDÃO. MODIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANO 

MORAL IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...). 2. É firme 

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "nos 

casos de inclusão indevida do nome do consumidor no cadastro de 

inadimplente o dano moral é presumido" (AgRg no AREsp 286.444/MG, Rel. 

Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe 

16/8/2013) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no 

AgRg no AREsp 727.829/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015) Se de um lado 

o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 
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indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento são, 

quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, 

a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a 

sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como 

a extensão do dano, além das peculiaridades do caso concreto, como o 

fato de haver outra inscrição, mas posterior ao que está sendo discutido 

nestes autos, o que demanda redução no quantum indenizatório. No caso, 

esses elementos autorizam a fixação da quantia em R$ 3.000,00 (três mil 

reais), que considero mais justa e equânime ao presente caso, além de 

atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, 

eventual alegação da regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do 

CPC/2015, desde logo é afastada considerando não ser aplicável ao 

microssistema dos Juizados Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 

e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da 

especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos 

Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na 

hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 

9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Ante o exposto, JULGO 

parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para o fim de: 

a) DECLARAR a inexistência do débito apontado em nome da parte autora 

(R$ 121,89), e por consequência, a inexistência de vínculo jurídico entre 

as partes; devendo a reclamada proceder à imediata exclusão definitiva 

de seu nome nos cadastros de inadimplentes; b) CONDENAR a 

demandada ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a 

título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora 

legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a 

partir do evento danoso (11/08/2016 – data da inclusão indevida) por se 

tratar de responsabilidade extracontratual, bem como a correção 

monetária pelos índices do INPC, com incidência a partir desta data 

(Súmula 362 do STJ); E por consequência, o faço com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil/2015. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este 

projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Juara MT, e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010133-35.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET (ADVOGADO(A))

IRINEU DE SOUZA MARQUES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIO MAGALHAES MEDEIROS (ADVOGADO(A))

PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXECUTADO)

 

Considerando o Provimento nº 68, de 03 de maio de 2018 da Corregedoria 

Nacional de Justiça, onde determina que as decisões monocráticas e 

colegiadas que deferem pedido de levantamento de depósito sejam 

necessariamente condicionadas à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresente impugnação ou recurso. Assim, procedo nesta 

oportunidade à intimação da(s) parte(s) requerida(s), na pessoa de seu(s) 

patrono(s), para manifestar(em) no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010158-19.2015.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

PIOVEZAN DE SOUZA & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

MARCELO JUNIOR GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE DAVID (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação designada para 31/10/2018 13:20 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010124-49.2012.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA RAYANE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO (ADVOGADO(A))

DAIANA CRISTINA TOSSI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

TNL PCS S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010124-49.2012.8.11.0018 

REQUERENTE: DAIANA CRISTINA TOSSI DOS SANTOS REQUERIDO: TNL 

PCS S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, 

conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Diante do pagamento do valor 

pactuado em acordo, DECLARO EXTINTO o processo, com fulcro no art. 

924, inciso II, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em 

julgado desta decisão, e ao final, arquivem-se os autos com as devidas 

baixas e anotações. Intime-se. Cumpra-se. Submeto este projeto de 

sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Juara MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000867-12.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI GASPARINI (REQUERENTE)

VALDINEI GASPARINI - ME (REQUERENTE)

MARCELO JUNIOR GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HORACIO ALAN DE OLIVEIRA FERREIRA - EPP (REQUERIDO)

 

Promovo a intimação do(a) advogado(a) da parte autora, para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias acerca do novo endereço do(a) 

promovido(a), sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000856-80.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

TONI FERNANDES SANCHES (ADVOGADO(A))

RICARDO MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

BRUNO RICARDO BARELA IORI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

 

Promovo a intimação do(a) advogado(a) da parte autora, para se 

manifestar, no prazo de 05 dias acerca do novo endereço do(a) 

promovido(a), sob pena de arquivamento.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 109406 Nr: 2742-34.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Caetano de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Marcelino Fracarolli 

- OAB:24914/O, Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 Cód. 109406

Vistos etc,

Nos termos do artigo 89, da Lei 9.099/98, designo audiência para 

oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo para o 
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dia 21 de setembro de 2018, às 13h50min.

 Intimem-se o acusado, advertindo-os que deverão comparecer à 

audiência acompanhados de advogado, na impossibilidade de fazê-lo 

ser-lhe-á nomeados defensor dativo.

Dê-se ciência ao Ministério Público Estadual e a Defensoria Pública.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 67536 Nr: 61-96.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Paulo Pontarolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT

 Cód. 67536

 Vistos.

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o cálculo de 

pena aportado na ref. 169.

Atente-se o senhor gestor ao cumprimento das seguintes determinações 

contidas na CNGC:

Art. 1.787. Os relatórios emitidos pelo MGP serão válidos como atestado 

de pena a cumprir, nos termos do art. 41, XVI, da Lei 7.210/84 e 

Resolução 29/07-CNJ.

§ 1º Os cálculos homologados deverão ser integralmente disponibilizados 

no andamento do processo no sistema informatizado de acompanhamento 

processual, utilizando-se, para tanto, o lançamento do código “556 – 

Cálculo de Pena”, sendo livre a consulta desses processos no sítio do 

Tribunal de Justiça de mato Grosso.

§ 2º Depois de homologados, os cálculos serão remetidos ao executado 

para ciência pessoal, bem como à Unidade Prisional em que estiver 

custodiado, para anotação em seus registros, devendo tal procedimento 

repetir-se, ao menos, anualmente (art. 66, X, da Lei 7.210/84).

Observo que o reeducando preenche o requisito objetivo no dia 

02/10/2018, bem como foi colacionado aos autos o atestado de bom 

comportamento. Portanto, designo audiência admonitória para o dia 

02/10/2018 às 18h15min.

Intime-se e requisite-se o réu.

Intime-se

 Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 112617 Nr: 4128-02.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walison Fernando Nunes Dantas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI - OAB:18563

 Vistos etc,

Observa-se que o advogado indicado pelo acusado devidamente intimado 

para apresentar resposta à acusação quedou-se inerte.

É cediço que é corolário do princípio constitucional da ampla defesa, o 

direito do réu escolher livremente seu patrono.

Assim, determino a intimação pessoal do denunciado, para no prazo de 5 

(cinco) dias, constituir advogado, juntando procuração nos autos, ou 

comprovar sua condição de hipossuficiente.

Caso o denunciado constitua advogado e apresente resposta à acusação, 

voltem-me os autos para análise.

Comprovante a condição de hipossuficiência, remetam-se os autos à 

Defensoria Pública para apresentação de resposta à acusação.

Cumpra-se com a máxima urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 68335 Nr: 481-04.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eleucir Luiz Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT

 Assim, não tendo sido comprovado a culpa do acusado no fatídico 

acidente a absolvição do acusado é medida de rigor. DISPOSITIVO: Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para 

ABSOLVER o réu Eleucir Luiz Sales já qualificado nos autos, pela 

acusação da prática dos crimes descritos na exordial, com base no art. 

386, VIII, do Código de Processo Penal. Atente-se o zeloso gestor às 

seguintes providências: Art. 974 – Caberá ao Gestor Judiciário 

providenciar junto ao Cartório Distribuidor, se houver, ao Instituto de 

Identificação do Estado, bem como ao correspondente no âmbito federal, e 

à Delegacia de Polícia de onde proveio o procedimento inquisitorial, com 

certidão nos respectivos autos, as seguintes comunicações: IV) trânsito 

em julgado da decisão da extinção da punibilidade, da condenação ou da 

absolvição; Art. 1.387 – Na hipótese de sentenças extintivas de 

punibilidade e absolutórias é desnecessária a intimação do acusado, 

bastando a intimação do seu defensor. Para tal finalidade, inclusive, pode 

ser nomeado defensor dativo, tão-somente para esse ato. Art. 1455 – Ao 

Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso será comunicado, até o dia 15 

(quinze) de cada mês, – via Sistema INFODIP, para os fins do artigo 15, 

inciso III, da Constituição Federal, a respeito das sentenças condenatórias 

definitivas, e, com a maior brevidade possível, comunicar-se-á também a 

irrecorrível decisão que extinguiu a pena ou a punibilidade do condenado. 

(redação alterada pelo Provimento nº 12/2015-CGJ). Após, certifique-se o 

trânsito em julgado e remeta o feito ao arquivo com as baixas de praxe. 

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 80882 Nr: 2378-33.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio da Silva, Zacarias Sebastião da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT

 Considerando que os denunciados mudaram de endereço sem comunicar 

ao Juízo, nos termos do artigo 367 do CPP, decreto-lhe a revelia. Defiro o 

prazo de 5 (cinco) dias para juntada do endereço atualizado da 

testemunha Samuel. Aguarde-se a devolução da missiva e após 

intimem-se as partes para apresentação de memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 68211 Nr: 407-47.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oscar Prestes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 Intimar a defesa para apresentar seus memoriais, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 98138 Nr: 5692-50.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Musialak Santos Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Luiz Martins - 

OAB:8981/MT

 Intimar o requerido/reeducando para proceder o pagamento da pena multa 

que lhe foi aplicada, no prazo de 10 dias, sendo o valor atualizado aquele 

constante do cálculo de ref. 56, sob pena de inscrição em dívida ativa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 80886 Nr: 2383-55.2016.811.0018
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel Ré Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:19.378-A/MT, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA, para o fim de 

condenar o réu GABRIEL RÉ GONÇALVES pela prática do delito de porte 

ilegal de arma de fogo (art. 14 da lei 10.826/03); PASSO À DOSIMETRIA 

DA PENA. [...]. Condeno, portanto, o réu GABRIEL RÉ GONÇALVES a pena 

de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, com fulcro no art. 33, § 

2º, “c” do Código Penal e, ainda, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no 

valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos 

fatos.DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA Nos termos do art. 44 do Código Penal, 

verifico que a pena privativa de liberdade aplicada não é superior a quatro 

anos e o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. 

Da mesma forma, o réu não é reincidente em crime doloso e a 

culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do 

condenado não obstam a concessão da benesse. Portanto substituo a 

pena de reclusão por duas restritivas de direitos (art. 44, § 2º, do CP), 

sem prejuízo da pena de multa aplicada, que devem ser aplicadas pelo juiz 

das execuções penais.Remetam-se os autos ao contador para o cálculo 

da multa e das custas, intimando-se o acusado para o 

pagamento.Condeno o réu em custas processuais na forma do artigo 804 

do Código de Processo Penal.Nos termos do artigo 336 do Código de 

Processo Penal o valor da fiança prestada pelo acusado deverá ser 

utilizado para pagamento das custas processuais. O restante do valor, 

caso houver, deverá ser recolhido ao Fundo Penitenciário conforme 

determina o artigo 978 § 1º do CNGC.Declaro o perdimento da arma e 

munições em favor da União, o que faço com base no art. 91, inciso II, 

alínea “a”, do Código Penal.Certificado que for o trânsito em julgado: 

comunique-se ao TRE/MT e ao IICC; anote-se junto ao Cartório Distribuidor; 

expeça-se Guia de Execução; procedam às baixas e anotações de estilo, 

arquive-se em definitivo.Ciência ao Representante do Ministério 

Público.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 116134 Nr: 5642-87.2018.811.0018

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gleyson Paglioco da Cruz - 

OAB:12783/MT

 Promovo a intimação do Advogado do Réu para que manifeste a cerca do 

endereço de NELSON LOPES, tendo em vista a certidão do oficial de 

justiça ref. 15.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 70243 Nr: 1366-18.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luizinho Mercio Negrini Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT

 Intimar a defesa do réu para apresentar memoriais no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 103825 Nr: 8659-68.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo da Silva Santos, Rodriel Fonseca de 

Freitas, Anderson Gonçalves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674, Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A

 Promovo a intimação do Advogado do Réu PAULO DA SILVA SANTOS, 

para que informe os endereços das testemunhas: VALTEIR FERREIRA 

SOARES; AMAURI FERNANDES; VALMIR GALDINO MOREIRA; ELTON 

JHON PEREIRA e ELIAS DE AMORIM MARTINS, tendo em vista a certidão 

do oficial de justiça ref: 45.

Comarca de Juína

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL PARA CONHECIMENTO

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE APOIO AO PROCESSO SELETIVO e Juiz 

de Diretor do Foro da Comarca de Juína, Estado de Mato Grosso, Doutor 

Fabio Petengill, no uso de suas atribuições, torna público a análise dos 

recursos interpostos, bem como a nova relação dos CANDIDATOS 

APROVADOS no certame, conforme decisão abaixo: "VISTOS. Cuidam-se 

de recursos interpostos por candidatos regularmente inscritos no certame 

de seleção para credenciamento de Conciliador parta a Comarca de 

Juína/MT, por meio do qual buscam a anulação/retificação do gabarito 

preliminar divulgado pela Diretoria do Foro da Comarca, após a realização 

das provas teóricas, ocorrida em 09/09/2018. Segundo os recorrentes 

(Ana Caroline Alves da Mota, Diogenes Cardoso e Robson Neves de 

Souza) a prova teria questões passiveis de anulação, porque exigido 

conteúdo fora da previsão editalícia, a saber: conhecimento sobre a Lei de 

Mediação, e questionamentos acerca do processo de execução, das 

tutelas urgenciais de processo civil, bem como de direito constitucional, 

pontos que não constavam do Edital que rege o certame. Noutro passo, 

segundo os dois últimos recorrentes, existiriam questões cuja resposta 

estaria errônea e outras que não contemplariam resposta possível, 

ensejando anulação. Porque o direito ao contraditório é garantia máxima 

constitucional e previsão expressa no edital que normatiza o certame, 

passa-se, diretamente, à análise das questões recorridas, como 

expressão da transparência e legitimidade do processo seletivo em 

comento. Buscando organizar o enfrentamento das questões recorridas, 

entendo adequado dividi-las em três grandes grupos: (a) as questões 

alegadamente fora do Edital; (b) as questões supostamente sem 

respostas corretas para sinalação; (c) as questões com erro de gabarito. 

Feito isso, quanto às questões alegadamente nulas porque relacionadas a 

matérias não previstas no Edital do certame, ou seja, as questões de nº 

28/36/37/40/44, de maneiras diversas, afirmaram os três recorrentes, em 

uníssono, que a pergunta de nº 44, envolvendo a disciplina de Língua 

Portuguesa e versando sobre o sentido das palavras (semântica 

adverbial) não estaria prevista como conteúdo da prova, o que revela 

aparente confusão quanto ao significado do questionamento realizado. De 

forma direta: constava no Edital como matéria básica (concordância e 

regência verbo-nominal, flexão nominal e verbal e o uso dos pronomes) o 

que evidentemente contempla as relações gramaticais entre um nome 

(substantivo, adjetivo ou adverbio) e os termos regidos por esse nome, 

por meio de uma flexão verbal. Diga-se de outro modo: pedia-se na 

questão não que se resolvesse a questão semântica (ou seja, o 

significado) do adverbio e sim em qual das orações NÃO havia a correta 

utilização do termo nominal, ou seja, o questionamento era acerca. Vale 

dizer: o que se pretendia é que fosse apontada a frase em que existia um 

erro de regência nominal e não uma discussão sobre significado dos 

advérbios, como erroneamente afirmaram os recorrentes, razão porque 

inexiste qualquer motivo ou justificação para acolhimento do pleito. Passo 

seguinte, quanto a alegada ausência de previsão editalícia acerca da 

matéria atinente à Lei nº 13.140/15, mais uma vez falece razão ao recurso 

engendrado, porque a questão de nº 28 em momento nenhum pergunta 

sobre técnicas e formas de mediação, ou mesmo acerca de sua 

normatização legal, discutindo unicamente a essência e a formatação 

histórica da disciplina, o que se encontra perfeitamente consonante com a 

atuação de qualquer pessoa que se pretenda habilitada ao cargo de 

Conciliador nos Juizados Especiais. Estava, aliás, explicito no Edital que a 

prova versaria sobre a "Conciliação nos Juizados Especiais" e isso 

abarca a conciliação tradicionalmente conhecida e todas as técnicas 

modernas para seu atingimento, revelando, mais uma vez, o desacerto na 

ideia de que a matéria questionada não estava contemplada no Edital. 

Novamente, quanto à questão de nº 40 o erro dos recorrentes é de 

assimilação do conteúdo questionado, porque não se estava a perguntar 

assunto "de direito constitucional" como afirmaram e sim atinente às 

garantias e direitos individuais dos cidadãos em matéria de Direito Penal e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034828/9/2018 Página 491 de 849



Processual Penal. É preciso que se diga que, por uma questão de 

validação do sistema jurídico, as normas constitucionais realmente 

influenciam e orientam todo ordenamento, mas isso é coisa que todo 

iniciado nas lides jurídicas conhece, não havendo que se dizer que a 

pergunta sobre as ações constitucionais (direito de defesa/proteção) das 

garantias/liberdades públicas seja matéria estranha à teoria geral do direito 

processual penal, como afirmado. Posto isso, rejeito o recurso no 

particular. Finalmente, quanto às questões de direito processual civil (36 e 

37), verberam os candidatos recorrentes que tanto a indagação acerca da 

execução quanto do regime das tutelas provisórias (urgência), mais uma 

vez se equivocam os apelantes, uma vez que ao tratar do conteúdo de 

processo civil que seria cobrado, estava expresso que, quanto ao regime 

do procedimento sumaríssimo, a matéria contemplava todo assunto, e isso 

abrange, processo de conhecimento e de execução no sistema da Lei n. 

9.099/95 e da Lei n. 10.259/01, cabendo apontar, ainda, que a questão de 

execução discutia somente os regimes executórios (títulos judiciais e 

extrajudiciais), o que está alcançado pela previsão genérica do edital. 

Noutro passo, as tutelas de urgência estão contidas no processo de 

cognição, que estava expressamente preconizado no edital quanto ao 

assunto delimitado na disciplina de processo civil. Posto isso, rejeito todas 

as alegações de nulidade das questões da prova que supostamente 

teriam desbordado os limites do Edital, porque inexistiu tal vício, como 

apontado acima. Tratando, então, do segundo bloco de impugnações, 

afirmaram os recorrentes Robson e Diogenes, que as questões de nº 15 e 

23 seriam nulas porque não possuem uma resposta possível, ou seja, não 

existiriam alternativas corretas a serem assinaladas como se pedia no 

enunciado. Acerca da questão atinente ao procedimento dos Juizados 

Especiais Cíveis (nº 15) afirmam que as alternativas não possuem 

resposta, a uma porque confundem assistência técnica (representação 

processual por advogado), com assistência litisconsorcial, para concluir 

que a alternativa "b" que previa que não se admite assistência 

(intervenção de terceiro) nem litisconsórcio nos juizados é sim correta (o 

que é verdadeiro absurdo, já que a vedação é da intervenção de terceiros 

em qualquer de suas modalidades); e em segundo lugar, porque, segundo 

assinalam, a ação de despejo nos JECs é somente para "uso próprio" do 

locador, compreendendo que próprio significaria exclusivo, logo, a 

assertiva de que caberia também para uso próprio ou do companheiro em 

união estável estaria errada. Sepultando qualquer juridicidade ao 

argumento recursal, o Enunciado 4 do FONAJE, interpretando o que 

significa "uso próprio" pacificou o entendimento de que se tratam de todas 

aquelas situações descritas na Lei do Inquilinato, em seu art. 47, III, verbis: 

" Nos Juizados Especiais só se admite a ação de despejo prevista no art. 

47, inciso III, da Lei 8.245/1991". O referido artigo 47 da Lei 8.245/91 

demonstra as hipóteses em que o imóvel destinado a locação residencial 

poderá ser retomado e, em seu inciso III, estabelece: "se for pedido para 

uso próprio, de seu cônjuge ou companheiro, ou para uso residencial de 

ascendente ou descendente que não disponha, assim como seu cônjuge 

ou companheiro, de imóvel residencial próprio". Vale dizer: uso próprio é 

uso residencial ou comercial do núcleo familiar central do locador, e o 

companheiro em união estável, por obvio, está abrangido por tal conceito, 

nada havendo de errado na assertiva, que está correta e mantem-se 

como a resposta certa da questão fustigada. Por fim, afirmou-se que a 

questão de nº 23 estaria passível de anulação, porque a alternativa tida 

como certa (letra "e") seria insuficiente para demarcar a resposta correta, 

porque no item II do enunciado, não estaria esclarecido qual o parâmetro 

normativo (CP, CPP ou Lei n. 9.099/95), para se afirmar que teria se 

adotado a teoria do resultado e não da atividade para se reconhecer a 

definição de competência processual penal. A alegação é de todo vazia 

de fundamento, afinal independentemente do Diploma legal adotado, não 

existe discussão nenhuma em doutrina e jurisprudência de que a teoria 

adotada pelo sistema jurídico pátrio, em linhas gerais, exatamente como 

dito na assertiva, adotou a teoria do resultado para fixação de 

competência, ou seja, do local onde se consumou a infração, inexistindo 

qualquer imperfeição a ser corrigida na questão. Assim, quanto a mais 

esse bloco de questões recursais, rejeita-se a impugnação recursal e 

mantem-se o gabarito oficial. Entretanto, no que tange à impugnação da 

alternativa de n. 22, é de se reconhecer que os alaridos recursais 

merecem acolhida, porque de fato a alternativa incorreta como pedia o 

enunciado da prova, é a contida na letra "c" e não na letra "e", que está 

correta, já que segundo o aet. 155 do CPP a prova indiciária não pode 

mesmo subsidiar como elemento único probatório qualquer condenação 

criminal. Portanto, como realmente a queixa-crime não é cabível como 

subsidiária da ação penal pública condicionada, quando o MP promove o 

arquivamento do inquérito policial, essa é a assertiva incorreta e por isso 

deve o gabarito ser alterado, para dar como resposta da questão de n. 22 

a letra C, modificando o gabarito publicado. Ante ao exposto, conheço dos 

recursos, nego provimento ao apelo da candidata Ana Caroline da Mota, e 

dou parcial provimento aos recursos dos candidatos Robson Nunes e 

Diogenes Cardoso, para modificar o gabarito oficial, determinando que seja 

modificado a fim de considerar como correta a resposta da letra C quanto 

a questão de 22, rejeitando todas as demais pretensões. Intime-se os 

recorrentes e dê-se publicidade ao resultado, inclusive para publicação 

definitiva do gabarito e do resultado do certame. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Juína/MT, 27 de setembro de 2018. FABIO PETENGILL - Juiz 

Diretor do Foro" ação da questão nº 22 para constar a letra correta "C" do 

gabarito:

* A Lista completa, encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da 

Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001439-44.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

W. C. D. S. M. (EXEQUENTE)

S. J. D. S. M. (EXEQUENTE)

POLIANE DE BRITO BATISTA (ADVOGADO(A))

I. V. S. M. (EXEQUENTE)

CRISTINA GONCALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON JOHNY CARVALHO MARQUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001439-44.2018.8.11.0025 

EXEQUENTE: WESLI CHRISTIAN DA SILVA MARQUES, IZABELLY VITÓRIA 

SILVA MARQUES e SAMUEL JOHNY DA SILVA MARQUES EXECUTADO: 

WELLIGTON JOHNY CARVALHO MARQUES VISTOS. Cuida-se de 

cumprimento de sentença proposto por WESLI CHRISTIAN DA SILVA 

MARQUES, IZABELLY VITÓRIA SILVA MARQUES e SAMUEL JOHNY DA 

SILVA MARQUES, devidamente representados por sua genitora, CRISTINA 

GONÇALVES DA SILVA, em face de WELLIGTON JOHNY CARVALHO 

MARQUES, objetando a execução de alimentos fixados em acordo firmado 

entre as partes nos autos nº 7000494.39.2016.8.22.0025, da 5ª Vara Cível 

da Comarca de Ji-Paraná/RO. Considerando que o título executivo judicial 

que fundamenta a presente ação (ID. 15426051), não possui assinatura 

(física ou digital) do magistrado que homologou a avença, intimem-se os 

exequentes para que promovam a devida regularização, no prazo de 15 

dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Cumprida a 

determinação anterior, tornem os autos conclusos como ‘decisão urgente’. 

Defiro o benefício da justiça gratuita na medida em que a requerente é 

pobre na acepção jurídica do termo não dispondo, assim, de meios para 

arcar com as despesas do processo sem se privar dos recursos 

indispensáveis à sua manutenção. Cumpra-se expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Juína/MT, 27 de setembro de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000564-74.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO (ADVOGADO(A))

ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOLSIONE CARDOSO RODRIGUES (EXECUTADO)

 

Intimar a parte autora na pessoa de seu advogado da Audiência 

conciliação designada para 12/11/2018 às 11hs no CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUÍNA.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000577-73.2018.8.11.0025
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Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

NADER THOME NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO ALVES SANTANA (RÉU)

RODRIGO PEREIRA SANTANA (RÉU)

 

Intimar a parte autora na pessoa de seu advogado da Audiência 

conciliação designada para 12/11/2018 às 13:30 no CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUÍNA.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000578-58.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

NADER THOME NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO PEREIRA SANTANA (RÉU)

 

Intimar a parte autora na pessoa de seu advogado da Audiência 

conciliação designada para 12/11/2018 às 14:00 no CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUÍNA.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000596-79.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

NADER THOME NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROSA LANZONI (RÉU)

ADRIANA DE OLIVEIRA (RÉU)

GABRIELA DE OLIVEIRA CAMPOS (RÉU)

 

Intimar a parte autora na pessoa de seu advogado da Audiência 

conciliação designada para 12/11/2018 às 8:30 no CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUÍNA.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000597-64.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME (AUTOR(A))

NADER THOME NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELIA FONSECA CORREA (RÉU)

 

Intimar a parte autora na pessoa de seu advogado da Audiência 

conciliação designada para 12/11/2018 às 9hs no CEJUSC.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 88823 Nr: 2967-43.2012.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASTANHEIRA NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO DE MOLAS NOMA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAINER WILLIAMS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14614/MT

 Nos termos da PORTARIA N.º 02/2013 – GAB 1.ª VARA e, diante do 

retorno dos autos do Tribunal de Justiça, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar as partes para que requeiram o que for de direito no prazo de 

05 (cinco) dias. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 89464 Nr: 3670-71.2012.811.0025

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMEIRA RIBEIRO DOS SANTOS HORN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DO CARMO RIBEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

COMPARECER EM CARTÓRIO A FIM DE RETIRAR A CERTIDÃO DE 

HONORÁRIOS EXPEDIDA.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 89464 Nr: 3670-71.2012.811.0025

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMEIRA RIBEIRO DOS SANTOS HORN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DO CARMO RIBEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JUÍNA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTERDIÇÃO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N.º 3670-71.2012.811.0025 - 89464

ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: ROSIMEIRA RIBEIRO DOS SANTOS HORN

PARTE RÉQUERIDA: MARIA DO CARMO RIBEIRO DOS SANTOS

FINALIDADE: DECRETAÇÃO DA INTERDIÇÃO DEFINITIVA DA SRA. MARIA 

DO CARMO RIBEIRO DOS SANTOS E NOMEAÇÃO COMO CURADORA 

ESPECIAL DEFINITIVA A SRA. ROSELI RIBEIRO DOS SANTOS SILVA, A 

QUAL PASSA A REGER A VIDA DA INTERDITA, SEUS BENS E SEU 

PATRIMÔNIO.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação de Interdição, ajuizada por 

Rosimeira Ribeiro dos Santos Horn em face de Maria do Carmo Ribeiro dos 

Santos. Ação distribuída em 25/07/2012.

DECISÃO/DESPACHO: "Ante o exposto, DECRETO A INTERDIÇÃO de 

MARIA DO CARMO RIBEIRO DOS SANTOS, em virtude de seu irreversível 

estado de saúde, conforme constatado em audiência e parecer Ministerial. 

Nomeio DEFINITIVAMENTE curadora da interditanda sua irmã Roseli Ribeiro 

dos Santos Silva, qualificada nos autos, que não poderá por qualquer 

modo alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza 

pertencentes à interdita, sem autorização judicial. Os valores recebidos de 

entidade previdenciária deverão ser aplicados exclusivamente na saúde, 

alimentação e bem estar da interdita. Lavre-se o termo de curatela, 

constando às restrições acima. Cumpra-se o disposto nos arts. 755, §3º e 

759, §1º, do CPC, publiquem-se os editais. Inscreva-se a sentença no 

Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, por três 

vezes, com intervalo de 10 dias. Intime-se a curadora para compromisso, 

em cujo termo deverá constar as restrições supra, todas referentes à 

proibição de alienações ou onerações de quaisquer bens da interdita, sem 

autorização judicial."

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MATHEUS RIBEIRO 

BATISTA PAINS, digitei.

Juína - MT, 26 de setembro de 2018.

Rosane Inês Noatto

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 95027 Nr: 3282-37.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON CESAR DE ALMEIDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARIANE AGOSTINETTO - 

OAB:OAB/MT 20.322/O

 INTIME-SE O(A) CAUSÍDICO(A) DR(A). DARIANE AGOSTINETTO ACERCA 

DA NOMEAÇÃO COMO CURADOR(A) ESPECIAL DA PARTE REQUERIDA, 

BEM COMO PARA REQUERER O QUE FOR DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, 

NOS TERMOS DA DECISÃO DE FL. 201: "Vistos, etc. Cuida-se de ação 

civil por ato de improbidade administrativa supostamente praticado por 

Sargento da Polícia Militar, que na condição de comandante do Núcleo da 

PM na cidade de Rondolância/MT, teria se valido da sua condição de 

agente público para obter vantagens ilícitas, provocando danos ao Erário e 

locupletando-se ilicitamente de dinheiro público para atender suas 

conveniências pessoais. [...] Destarte, DEFIRO o requerimento de citação 

ficta feito por duas vezes já pelo Parquet, determinando que se expeça o 

necessário para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos II, III e 

IV do art. 257 do NCPC. Determino, por subserviência ao ideal de 

contraditório substancial e da atuação mais colaborativa do magistrado no 

processo, que o edital seja encaminhado ao endereço eletrônico do 

Comando Regional do Oeste, em Cáceres/MT e do Batalhão ou núcleo da 

PM/MT na cidade de Nova Lacerda/MT, onde, ao menos até dois meses 

atrás, ele estava lotado, a fim de que, talvez assim, o acusado se 

disponha a tomar conhecimento da ação civil que é movida contra si. 

Transcorrido o prazo de resposta, não havendo manifestação do 

executado, desde já, em respeito ao artigo 72, inciso II do Código de 

Processo Civil, nomeio a Drª. Dariane Agostinetto – OAB/MT 20.322-O, 

advogada militante nesta Comarca, para que assuma o patrocínio da 

causa, devendo ser intimada, independente de novo despacho, para 

apresentar resposta no prazo legal. Fixo desde logo o montante de 3URH, 

para o caso de realização de toda defesa técnica necessária, até o fim do 

processo, reduzindo-se a importância em caso de extinção da lide antes 

do julgamento de mérito ou por convenção entre as partes. Se 

apresentada defesa ou resposta pelo réu, resta prejudicada a nomeação."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 88823 Nr: 2967-43.2012.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASTANHEIRA NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO DE MOLAS NOMA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAINER WILLIAMS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14614/MT

 INTIMAÇÃO DO (AS)ADVOGADO (AS)DAS PARTES PARA, NO PRAZO 

LEGAL MANIFESTAR, ANTE O RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA 

INSTÂNCIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 36846 Nr: 858-32.2007.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERMINIA DA SILVA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA MACEDO TEIXEIRA, ADEMAR 

ANTONIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE GRAZIELI LAMBRECHT - 

OAB:21.432/MT, JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - 

OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3.682-A/MT

 Desse modo, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, para rejeitar o 

pedido de adjudicação compulsória da propriedade do imóvel objeto da lide 

em favor do autor, ante a inocorrência de prova da quitação integral do 

preço e nem da recusa injustificada da promitente vendedora em outorgar 

a escritura, mantendo, todavia, a prenotação na margem da matrícula, 

posto que julgada procedente a consignação em pagamento proposta pelo 

promitente comprador, há que se aguardar o prazo legal para entrega dos 

semoventes e daí sim aferir eventual desoneração da obrigação pela 

promitente vendedora, que justifique o levantamento do registro cartorial. 

Custas remanescentes pelo autor, mais honorários de sucumbência no 

percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico buscado com a 

causa, em favor do patrono da requerida, visto que o outro demandado é 

revel.Fixo em favor da advogada nomeada dativa o valor de 2 URH, já que 

assumiu o feito somente em sua fase derradeira, devendo ser expedida a 

respectiva certidão para execução de seu crédito.P.I.C.Cuiabá-MT, 26 de 

setembro de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 47127 Nr: 1513-33.2009.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WCBDS, VLBDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA SERAFINI - 

OAB:9582/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA PARA 

COMPARECER EM SECRETARIA A FIM DE RETIRAR A CERTIDÃO DE 

HONORÁRIOS EXPEDIDA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 99996 Nr: 1329-04.2014.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIRNA TACIANA FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:OAB/MT 14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON ANTONIO ORMINDO 

FAGUNDES - OAB:OAB/PR 36.620

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES ACERCA DA AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 03 DE OUTUBRO 

DE 2018, ÀS 15H30MIN, NOS TERMOS DO DESPACHO DE FL. 283: 

"VISTOS. Ciente da r. decisão prolata pelo Egrégio Tribunal de Justiça que 

anulou a sentença prolatada no presente feito e determinou a produção da 

prova oral postulada. Assim, em cumprimento ao decisum, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 3 de outubro de 2018, às 

15:30 min. INTIMEM-SE as partes para comparecerem à audiência, 

advertindo que cabe ao advogado da parte informar ou intimar as 

testemunhas por ele arroladas do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, na forma do art. 455 do 

CPC/2015."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 105216 Nr: 164-82.2015.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. S. DA SILVA & MEIRA MACHADO LTDA - 

ME, ALEX SCARPAZZA DA SILVA, DEUNICE MEIRA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13701/O, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Processo nº 164-82.2015.811.0025

Código 105216

Vistos etc.

Primeiramente, determino a redistribuição do feito como Cumprimento de 

Sentença.

Após, intimem-se os executados para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do débito no valor de R$ 26.783,34 (vinte e seis mil 

setecentos e oitenta e três reais e trinta e quatro centavos), sob pena de 

multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários advocatícios de 

10% (dez por cento), nos termos do art. 523, §1º, do CPC.

Efetuado o pagamento parcial do débito, a multa e os honorários incidirão 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034828/9/2018 Página 494 de 849



sobre o remanescente, nos termos do art. 523, §2º, do CPC.

Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, expeça-se, desde 

logo, mandado de penhora e avaliação, nos termos do art. 523, §3º, do 

CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Juína/MT, 13 de março de 2018.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 4659 Nr: 4040-31.2004.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA DE 

JUINA LTDA, ADELCHI FRANCISCO POLETTO, DIONÍSIO DAMIANI, LEO 

MEZZOMO, LÍDIO IORIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, JULIANA GARCIA RIGOLIN - OAB:18.067/MT, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO GUSMÃO DA ROSA - 

OAB:2982/MT, JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - OAB:13701, PEDRO 

FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 DECISÃO FLS. 595/596: "Vistos, etc. [...] intime-se o exequente a 

apresentar os cálculos atualizados e abatidos do crédito exequendo, 

requerendo, ademais, o que entender de direito para impulsionamento do 

feito, pena de extinção."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 983 Nr: 172-21.1999.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDENOR BATISTA DE ALMEIDA, ANA 

BONFIM DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 Diretamente ao ponto, há primeiramente de se reconhecer a balburdia 

processual causada com a decisão que determinou a nomeação dos 

leiloeiros credenciados ao PJMT para a realização do leilão judicial da área 

penhorada como garantia do crédito exequendo, na medida em que, de lá 

para cá o feito rodou em círculos, com avaliações e reavaliações do 

imóvel, sem qualquer efetividade, sem designação efetiva da hasta 

pública, sem impulso eficaz em atingir a finalidade do procedimento 

executório.Vale ressaltar: não há eficácia nenhuma em se apontar em 

juízo datas sugeridas de leilão judicial, sem que isso seja publicado, 

realizado, enfim, sem que tal leilão tenha efetividade prática.Desse modo, e 

diretamente, HOMOLOGO a nova avaliação judicial realizada pelo meirinho, 

rejeito a impugnação apresentada pelo exequente, a uma porque baseada 

em dados de mercado de 3 anos atrás, e a duas porque lavrada sem 

qualquer justificação técnica ou jurídica que demonstrasse porque a área 

é de ‘baixo’ interesse de mercado, ou mesmo de quais parâmetros o 

avaliador se utilizou para encontrar o resultado apontado em seu laudo, e 

determino que a Secretaria da Vara providencie a intimação dos leiloeiros 

a darem fiel e completa execução a todos os atos necessários à 

realização da hasta pública, adotando a Secretaria as diligências 

necessárias de intimação e demais atos atinentes à hasta pública, dando 

concretude e eficiência ao trâmite processual.Intimem-se as partes e 

cumpram-se todas as diligências aqui apontadas, executando-se o mais 

breve possível a hasta pública do imóvel penhorado.Publique-se. Às 

providências.Juína (MT), 27 de setembro de 2018. FABIO PETENGILL,Juiz 

de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 121494 Nr: 2286-34.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. VERONESE -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUNICE ELENA IORIS DA ROSA - 

OAB:6850/MT, EVALDO GUSMÃO DA ROSA - OAB:2982, JÚLIO 

RAPHAEL IORIS DA ROSA - OAB:20.564/MT, RAFAEL JERONIMO 

SANTOS - OAB:13389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desse modo, JULGO IMPROCEDENTE o pedido anulatório, rejeitando a 

alegação de decadência do direito da Fazenda Estadual em constituir o 

crédito posto à execução, mantendo hígida a CDA imputada de caduca 

para todos os seus efeitos, inclusive quanto a eventual negativação do 

débito, protesto do título ou sua excussão judicial.Ante a sucumbência 

havida, custas e honorários da sucumbência em 10% do valor atualizado 

do débito exequendo, em favor da PGE/MT.Publique-se.Transitada em 

julgado, arquive-se.Juína (MT), 27 de setembro de 2.018. FABIO 

PETENGILLJuiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 56358 Nr: 2639-84.2010.811.0025

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ JULIÃO NERIS, APARECIDA DE ANDRADE NERIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NACIONAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 

LTDA, PRENOROESTE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA, 

ADELCHI FRANCISCO POLETTO, COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA 

DE JUINA LTDA, DIONÍSIO DAMIANI, LEO MEZZOMO, LÍDIO IORIS, BANCO 

DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095, GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT, MILTON TAMURA - OAB:10.447/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA PARA, 

QUERENDO E NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO 

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO NOS AUTOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 55218 Nr: 1499-15.2010.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO LEMOS GIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODIS ANTONIO MENEGAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 DECISÃO FL. 147: "VISTOS. Ante a informação de que as partes estão 

em tratativas para extinção da ação por transação, defiro o pedido de 

suspensão do presente feito pelo prazo de 15 dias, contados da 

publicação da decisão. Decorrido o prazo retro, independentemente de 

manifestação, tornem os autos conclusos para homologação da avença 

ou para regular prosseguimento do feito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 86297 Nr: 95-55.2012.811.0025

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, MAYARA GONÇALVES FREITAS 

RAMPON - OAB:19.468/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISEA DROSGHIC MENDOZA 

- OAB:12731

 Vale dizer: pôs-se à partilha somente os 50% pertencentes ao cônjuge 
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pré-morto, porque a outra cota parte é de titularidade da convivente, o 

que, aliás, foi por ela resguardado no projeto de partilha apresentado em 

juízo, que, entretanto e malgrado seja vigente em nosso ordenamento 

jurídico o princípio da livre disposição dos bens, seja no casamento, seja 

na sucessão, desde que respeitados os limites legais (legítima), há que se 

pontuar que a livre disposição não significa discricionariedade na divisão 

dos aquestos quanto ao seu valor, o que não foi observado pela 

inventariante no projeto de divisão apresentado.Basta uma leitura simples 

da proposta de partilha para se constatar que enquanto as dívidas pagas 

pela inventariante foram todas atualizadas, ao menos quatro dos 

bens/créditos dividendos são tratados como se tivessem mesmo valor e 

avaliação desde a abertura da herança, a saber: montante recebido com a 

venda do automóvel do de cujus, que se realizou em maio de 2013, mas 

consta na partilha pelo valor histórico de venda, sem correção alguma; 

valores depositados em conta bancária ao tempo da morte do de cujus, 

que também não foram atualizados; valores decorrentes de dívida 

trabalhista que ele supostamente tinha a receber, e que só há a estimativa 

da petição inicial, sem prova nenhuma do que foi efetivamente condenado 

e pago; valor do imóvel urbano que está na partilha sendo adjudicado à 

meeira, e cuja avaliação data de 2015; valor do imóvel rural alienado com 

ordem judicial, mas que no projeto de partilha se divide pelo montante 

declarado da venda, sem dimensionar como ficam os frutos dos 

rendimentos de tal aplicação, já que o pagamento foi feito há quase um 

ano.Sendo assim, determino pela derradeira vez, que a inventariante – sob 

pena de remoção – apresente a proposta de partilha, adequada ao real e 

atual patrimônio a ser partilhado, comprovando, ainda, recolhimento do 

ITCDM sobre tal montante. Prazo de 5 dias....

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000959-03.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LANAIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

GIVAGO DIAS MENDES (ADVOGADO(A))

LARISSA COPATTI DOGENSKI (ADVOGADO(A))

ATAIDE TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

ALCIONE ADAME (ADVOGADO(A))

LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENTO TEIXEIRA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1000959-03.2017.8.11.0025 

REQUERENTE: ATAIDE TEIXEIRA DA SILVA REQUERIDO: BENTO TEIXEIRA 

SILVA Vistos, etc. Trata-se de ação de interdição com pedido de curatela 

de urgência ATAIDI TEIXEIRA DA SILVA em face de BENTO TEIXEIRA 

SILVA, ambos devidamente qualificados nos autos. Com a inicial, vieram 

os documentos anexos. Decisão inicial à Id. 9380492, postergando a 

análise de tutela de urgência e designando audiência de entrevista. 

Empós, manifestação da parte autora à Id. 9564981, pugnando pela 

realização da entrevista no local onde se encontra o interditado. Por 

consequência, decisão do juízo à Id. 9942895, determinando a realização 

de entrevista, por meio de estudo psicossocial. Juntou-se aos autos 

estudo psicológico à Id. 10363156. Instada a se manifestar, a 

representante do Ministério Público, à Id. 10412918, opinou pela 

procedência da ação. Após, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Decido. As condições da ação e os pressupostos processuais se fazem 

presentes. Em face da prova produzida e da singularidade do caso, 

desnecessária a produção de outras provas, cabendo o julgamento 

antecipado do feito. Toda interdição deve basear-se no Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, sendo a curatela extraordinária, restrita a atos de 

conteúdo negocial e patrimonial, nos termos do art. 85 da Lei nº 

13.146/2015. A Lei nº 13.146/2015, que institui o Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, adaptou nosso sistema legal às exigências da Convenção de 

Nova York de 2007, no sentido de valorizar o ser de forma integral. Para 

os fins da lei, consoante prevê o art. 2º, “considera-se pessoa com 

deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, 

mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais 

barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em 

igualdade de condições com as demais pessoas”. Assim, a interdição 

pressupõe: a) pessoa com deficiência de longo prazo de natureza física, 

mental, intelectual ou sensorial; b) a prática de ato negocial ou patrimonial. 

A interdição não abrange a capacidade civil para casar-se ou manter 

união estável, exercer direitos sexuais ou reprodutivos, direito a filhos e 

planejamento familiar, direito à família e a convivência, guarda, tutela, 

curatela e adoção, consoante art. 6º da Lei nº 13.146/2015. O requerido 

além de possuir 90 (noventa) anos, sofreu um acidente vascular cerebral 

(AVC), deixando-o sem a mínima condição de administrar bens ou direitos, 

impressão que se colheu na entrevista realizada pela equipe deste juízo. 

Ademais, verifica-se que a esposa do interditando, Sra. Maria Luzia 

Pontes, atualmente com 84 (oitenta e quatro) anos, analfabeta, 

encontra-se impossibilitada de auxiliar o esposo, assim, considerando que 

o requerente é filho do interditando, e não há qualquer notícia que 

desabone corroborando a boa conduta do requerente, em estudo social 

juntado aos autos, a procedência da ação é à medida que se impõe. A 

incapacidade é total, sem conhecimento de coisas mínimas para gerir atos 

da vida civil, que tenham conteúdo econômico e patrimonial. No que tange 

ao mérito, diante da entrevista realizada em audiência e os fatos 

apresentados nos autos, entendo que a ação deve ser julgada procedente 

com base no artigo 1.767 do Código Civil, em que descreve que estão 

sujeitos a curatela, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não 

puderem exprimir sua vontade, o que se subsume ao caso em epígrafe. 

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais, para decretar 

a interdição do requerido BENTO TEIXEIRA FILHO, ao tempo em que nomeio 

como seu curador ATAIDE TEIXEIRA DA SILVA, para a prática dos atos 

civis da vida da interditada, ficando limitado aos atos da curatela aos de 

transações civis simples, recebimento de benefícios, requerimento de 

benefícios junto a quaisquer órgãos públicos ou assemelhados em 

qualquer esfera, sem autorização para dispor de bens ou direitos da 

interditada. No mesmo sentido, quaisquer valores recebidos de entidade 

previdenciária deverão ser aplicados exclusivamente na alimentação, 

saúde e bem-estar do interditado. Nos termos do artigo 755, § 3°, do novo 

Código de Processo Civil, a sentença de interdição será inscrita no 

registro de pessoas naturais e imediatamente publicada na rede mundial 

de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado na plataforma 

de editais do conselho nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) 

meses, na impressa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes da 

interdita e do curador, a causa de interdição, os limites da curatela e, não 

sendo total a interdição, os atos que a interditada poderá praticar 

autonomamente. O curador nomeado deverá prestar o compromisso 

definitivo nos termos dos artigos 759 e seguintes do NCPC. Sem custas 

nem honorários a deliberar. Após o transito em julgado, arquivem-se com 

as cautelas de estilo. Publique. Registra-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Juína/MT, 21 de novembro de 2017. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000090-06.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROSAMALIA MAZAIWA RIKBAKTATSA (REQUERENTE)

FELIPPE BENDER TAQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

INTIMAÇÃO INTIME-SE a Parte Autora, para querendo, apresente 

Impugnação à Contestação no prazo legal. JUÍNA , 27 de setembro de 

2018. Atenciosamente, FRANKLIN JOILSON ALVES BASTOS Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT 

- CEP: 78320-000 - TELEFONE: (66) 355661563

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000191-43.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. J. P. (REQUERENTE)

Y. S. E. A. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. D. (ADVOGADO(A))

M. A. C. P. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo nº 1000191-43.2017.811.0025 Vistos etc. Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 15 de outubro de 2018 às 14h00min. Nos 
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termos do artigo 455 do NCPC, cabe ao advogado da parte informar ou 

intimar a(s) testemunha(s) por ele arrolada(s) do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. Advirto que a 

intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo 

menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento. A inércia na realização da 

referida intimação importa desistência da inquirição da testemunha. A 

parte pode se comprometer a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação de que trata o parágrafo anterior, porém, 

se a testemunha não comparecer, haverá presunção de que desistiu de 

sua inquirição. Intimem-se as partes. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Às providências. Juína/MT, 17 de setembro de 2018. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000191-43.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. J. P. (REQUERENTE)

Y. S. E. A. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. D. (ADVOGADO(A))

M. A. C. P. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo nº 1000191-43.2017.811.0025 Vistos etc. Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 15 de outubro de 2018 às 14h00min. Nos 

termos do artigo 455 do NCPC, cabe ao advogado da parte informar ou 

intimar a(s) testemunha(s) por ele arrolada(s) do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. Advirto que a 

intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo 

menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento. A inércia na realização da 

referida intimação importa desistência da inquirição da testemunha. A 

parte pode se comprometer a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação de que trata o parágrafo anterior, porém, 

se a testemunha não comparecer, haverá presunção de que desistiu de 

sua inquirição. Intimem-se as partes. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Às providências. Juína/MT, 17 de setembro de 2018. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000534-73.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

INTIMAÇÃO INTIME-SE a parte autora, para que recolha o valor da 

diligência necessária, junto ao Site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. 

JUÍNA, 27 de setembro de 2018. FRANKLIN JOILSON ALVES BASTOS 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 3566-1563, 

CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 - TELEFONE: (66) 355661563

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000470-63.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESANDRA DE SOUZA OLIVEIRA FERNANDES (EXECUTADO)

EVANDRO FERNANDES DE SOUZA (EXECUTADO)

ALFA ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Numero do Processo: 1000470-63.2017.8.11.0025 EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO SA EXECUTADO: ALFA ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME, 

EVANDRO FERNANDES DE SOUZA, ALESANDRA DE SOUZA OLIVEIRA 

FERNANDES DESPACHO Vistos, etc. Intime-se a parte autora para 

recolher as custas judiciais no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito[1] sem julgamento do mérito. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Às providências. Juína/MT, 

16 de maio de 2017. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito [1] Art. 290. Será 

cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu 

advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso 

em 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000470-63.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESANDRA DE SOUZA OLIVEIRA FERNANDES (EXECUTADO)

EVANDRO FERNANDES DE SOUZA (EXECUTADO)

ALFA ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

INTIMAÇÃO INTIME-SE a parte autora, para que recolha o valor da 

diligência necessária, junto ao Site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. 

JUÍNA, 27 de setembro de 2018. FRANKLIN JOILSON ALVES BASTOS 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000875-02.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (EXEQUENTE)

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANIR MUNARETTO (EXECUTADO)

MARCIA MUNARETTO (EXECUTADO)

JORGE DOMINGUES DA COSTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Numero do Processo: 1000875-02.2017.8.11.0025 EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT EXECUTADO: JORGE 

DOMINGUES DA COSTA, MARCIA MUNARETTO, IVANIR MUNARETTO 

DESPACHO Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que não consta 

nos autos o comprovante de pagamento das custas judiciais e taxas 

judiciárias. Portanto, intime-se o polo ativo para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar nos autos o recolhimento das custas judiciais e taxa 

judiciária, sob pena de extinção do feito e cancelamento da distribuição, 

nos termos do art. 290, NCPC. Decorrido o prazo, certifique-se e volte-me 

concluso. Às providências. Juína/MT, 25 de julho de 2017 RAUL LARA 

LEITE Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 93518 Nr: 1655-95.2013.811.0025

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAILY COUTINHO FIGUEIRA - 

OAB:17200/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:16727

 Intime-se o advogado da parte Requerente, para no prazo legal, retirar o 

Termo de Guarda Definitiva constante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 108967 Nr: 2074-47.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA PAULO GOMES BAZILIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHALIA FERNANDES DE 
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ALMEIDA - OAB:OAB/MT 17.249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE A PARTE AUTORA PARA QUE COMPAREÇA A PERÍCIA 

REAGENDADA PARA O DIA 08/11/2018, Às 13h 45 MINUTOS, NO 

HOSPITAL SÃO GERALDO, SITUADO NA AVENIDA MATO GROSSO, N° 

150 - JUÍNA.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 112762 Nr: 4059-51.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO DE LIMA SANZOVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

07/12/2018, às 14h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 131801 Nr: 3680-42.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO - OAB:19216

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o (a) 

advogado (a ) MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO, para que proceda 

com a devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca 

e apreensão, nos moldes do artigo 431 da CNGC Judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 134647 Nr: 5571-98.2017.811.0025

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOÃO PAULO GUEDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DE DIREITO DA TERCEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUINA - MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código de rastreabilidade: 81120183689924

Documento: OFICIO 1858-2018.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO - JUÍNA ( TJMT )

Data de Envio: 26/09/2018 19:11:49

Assunto: ENVIO DE OFÍCIO 1858/2018 - SOLICITA OBJETOS 

APREENDIDOS PARA SEREM RESTITUÍDOS CONFORME DETERMINADO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 138930 Nr: 2692-84.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DAMÁSIO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 Vistos,

Na forma do art. 581, V, do CPP, RECEBO o recurso em sentido estrito 

interposto pelo Ministério Público.

VISTA ao apelado para contrarrazões.

Após, CONCLUSOS para deliberação (art. 589 do CPP).

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 138315 Nr: 2234-67.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LUCIANO MARCEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON TAMURA - 

OAB:10.447/MT

 Vistos,

Na forma do art. 581, V, do CPP, RECEBO o recurso em sentido estrito 

interposto pelo Ministério Público.

VISTA ao apelado para contrarrazões.

Após, CONCLUSOS para deliberação (art. 589 do CPP).

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 134647 Nr: 5571-98.2017.811.0025

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOÃO PAULO GUEDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DE DIREITO DA TERCEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUINA - MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de pedido de restituição de bens apreendidos formulados por 

João Paulo Guedes da Silva, sobre o que o Ministério Público manifestou 

favoravelmente ao pleito.

Muito bem.

Situando a questão, noto que foi juntada aos autos a documentação 

necessária a legitimar a propriedade dos bens apreendidos, de modo que 

a restituição é medida que se impõe.

Julgado que sintetiza a questão:

“MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. 

VEÍCULO AUTOMOTOR. ORIGEM LÍCITA. DESINTERESSE PROCESSUAL. 

VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADA. O bem 

apreendido em operação policial que não apresente qualquer relevância 

para a elucidação dos fatos apurados no procedimento judicial não mais 

interessam à Justiça, devendo ser restituídos aos proprietários. 

Considerando que o proprietário do bem apreendido não foi indiciado pela 

autoridade policial tampouco denunciado pelo Ministério Público, não há 

como reconhecer algum liame entre si e a prática criminosa apurada na 

ação penal, de tal forma que manutenção da constrição do veículo 

mostra-se ilegal. Segurança concedida em consonância com o parecer 

ministerial.” (Mandado de Segurança nº 4002043-34.2012.8.04.0000, 2ª 

Câmara Criminal do TJAM, Rel. Rafael de Araújo Romano. DJe 10.10.2013).

Ante o exposto, comungando com o entendimento do Parquet, DEFIRO o 

pedido de restituição dos bens apreendidos descritos à fl. 05 ao 

Requerente.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

Após, ao ARQUIVO.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034828/9/2018 Página 498 de 849



INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117846 Nr: 186-09.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO PRADO, Carlos Roberto Pires 

Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ZANDONÁ - 

OAB:16.829/MT, LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA - OAB:19390/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ ROBERTO PRADO, Cpf: 

54366275287, Rg: 1233496, Filiação: Nila Romina de Pinto e Militino 

Antunes do Prado, data de nascimento: 18/04/1978, brasileiro(a), natural 

de Varzea Grande-MT, casado(a), pedreiro. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva 

externada na denúncia para CONDENAR os réus CARLOS ALBERTO 

PIRES PEREIRA e JOSÉ ROBERTO PRADO como incursos nas penas do 

art. 155, § 4º, inciso I e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. 

Em observância as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à 

individualização da pena:DO RÉU CARLOS ALBERTO PIRES PEREIRAPena: 

reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa.1º FASEAnalisando as 

circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem-se 

que:1.Culpabilidade: O réu praticou fato reprovável e com consciência de 

sua ilicitude. No entanto, nada que difere do grau ordinário de 

reprovabilidade do tipo penal;2.Antecedentes: o réu não possui maus 

antecedentes criminais. 3.Conduta Social: não consta dos autos nada que 

desabone sua conduta social.4.Personalidade: não há nos autos estudo 

especializado e dados concretos que permitam inferir qualquer traço 

psicológico relevante;5.Circunstancias: a presença da qualificadora 

destruição de obstáculo (art. 155, § 4º, I do CP) é uma circunstância 

negativa, valorada nesta fase da dosimetria da pena;6.Motivos: são 

inerentes ao tipo penal;7.Consequências: ínsitas ao delito; 

8.Comportamento da vítima: inexistente. FIXO a pena-base em 02 (dois) 

anos e 09 (nove) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, à razão 

de 1/3 do salário mínimo vigente para cada dia-multa, considerando-a 

como medida necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do 

crime.2ª FASEINEXISTEM atenuantes ou agravantes da pena.3ª 

FASEInexistem causas de aumento.Entretanto, há caso especial de 

diminuição de pena, face o reconhecimento do FURTO TENTADO, disposto 

no art. 14, II do Código Penal, razão por que REDUZO a pena base 

aplicadaem 2/3 (dois terços), alcançando uma fração de 11 (onze) meses 

de reclusão e 20 (vinte) dias-multa à razão de 1/3 do salário mínimo 

vigente para cada dia-multa, considerando-a como medida necessária e 

suficiente para a reprovação e prevenção do crime.Nesse ponto, 

importante frisar que a margem de diminuição de 1/3 a 2/3 transita por 

várias frações possíveis de serem levados em conta pelo juiz, quais 

sejam, exemplificativamente: 2/3, 3/5, 1/2, 2/5, 1/3. No caso dos autos, 

tendo em vista que o acusado sequer chegou a retirar objetos da 

residência, afigura-se razoável a fração de 2/3.Assim, alcanço uma pena 

DEFINITIVA de 11 (onze) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa à 

razão de 1/3 do salário mínimo vigente para cada dia-multa, 

considerando-a como medida necessária e suficiente para a reprovação e 

prevenção do crime.Com fundamento no art. 33, § 2º c/c art. 59, III ambos 

do CP, verificada a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o 

que afasta a incidência da Súmula 269 do STJ, deverá iniciar o 

cumprimento da pena privativa de liberdade em REGIME 

SEMIABERTO.Tendo em vista a existência de circunstância judicial 

desfavorável, deixo de converter a pena privativa de liberdade por pena 

restritiva de direito, bem como deixo de proceder à suspensão condicional 

da pena, nos termos do art. 44, III e do art. 77, II, ambos do CP.Tendo em 

vista o regime fixado, CONCEDO ao réu o direito de apelar em liberdade. 

DO RÉU JOSÉ ROBERTO PRADOPena: reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) 

anos, e multa.1º FASEAnalisando as circunstâncias judiciais previstas no 

artigo 59 do Código Penal, tem-se que:9.Culpabilidade: O réu praticou fato 

reprovável e com consciência de sua ilicitude. No entanto, nada que difere 

do grau ordinário de reprovabilidade do tipo penal;10.Antecedentes: o réu 

não possui maus antecedentes criminais. 11.Conduta Social: não consta 

dos autos nada que desabone sua conduta social.12.Personalidade: não 

há nos autos estudo especializado e dados concretos que permitam inferir 

qualquer traço psicológico relevante;13.Circunstancias: a presença da 

qualificadora destruição de obstáculo (art. 155, § 4º, I do CP) é uma 

circunstância negativa, valorada nesta fase da dosimetria da 

pena;14.Motivos: são inerentes ao tipo penal;15.Consequências: ínsitas ao 

delito; 16.Comportamento da vítima: inexistente. FIXO a pena-base em 02 

(dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, à 

razão de 1/3 do salário mínimo vigente para cada dia-multa, 

considerando-a como medida necessária e suficiente para a reprovação e 

prevenção do crime.2ª FASEINEXISTEM atenuantes ou agravantes da 

pena.3ª FASEInexistem causas de aumento.Entretanto, há caso especial 

de diminuição de pena, face o reconhecimento do FURTO TENTADO, 

disposto no art. 14, II do Código Penal, razão por que REDUZO a pena 

base aplicadaem 2/3 (dois terços), alcançando uma fração de 11 (onze) 

meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa à razão de 1/3 do salário mínimo 

vigente para cada dia-multa, considerando-a como medida necessária e 

suficiente para a reprovação e prevenção do crime.Nesse ponto, 

importante frisar que a margem de diminuição de 1/3 a 2/3 transita por 

várias frações possíveis de serem levados em conta pelo juiz, quais 

sejam, exemplificativamente: 2/3, 3/5, 1/2, 2/5, 1/3. No caso dos autos, 

tendo em vista que o acusado sequer chegou a retirar objetos da 

residência, afigura-se razoável a fração de 2/3.Assim, alcanço uma pena 

DEFINITIVA de 11 (onze) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa à 

razão de 1/3 do salário mínimo vigente para cada dia-multa, 

considerando-a como medida necessária e suficiente para a reprovação e 

prevenção do crime.Com fundamento no art. 33, § 2º c/c art. 59, III ambos 

do CP, verificada a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o 

que afasta a incidência da Súmula 269 do STJ, deverá iniciar o 

cumprimento da pena privativa de liberdade em REGIME 

SEMIABERTO.Tendo em vista a existência de circunstância judicial 

desfavorável, deixo de converter a pena privativa de liberdade por pena 

restritiva de direito, bem como deixo de proceder à suspensão condicional 

da pena, nos termos do art. 44, III e do art. 77, II, ambos do CP.Tendo em 

vista o regime fixado, CONCEDO ao réu o direito de apelar em 

liberdade.ISENTO os acusados do pagamento das custas e despesas 

processuais, haja vista serem os condenados pobres, na forma da lei. 

Transitada em julgado a sentença para as partes, DETERMINO as 

seguintes providências:01) EXTRAIA-SE GUIA DE EXECUÇÃO 

DEFINITIVA;02) COMUNIQUE-SE ao TRE-MT, via INFODIP, para fins do art. 

15, III, da CF (art. 595 da CNGC/MT);03) OFICIE-SE ao Instituto Nacional e 

Estadual de Identificação;04) INTIME-SE os réus para, no prazo de 10 

(dez) dias, efetuar o pagamento da multa ou comprovar sua 

impossibilidade, caso em que a execução fiará suspensa até a data do 

seu livramento, observando-se o art. 1.598 e seguintes da CNGC.05) 

PROVIDÊNCIAS quanto à execução da multa.EXPEÇA-SE as certidões de 

honorários determinada nos autos, ANOTANDO-SE no relatório nos termos 

do art. 306 da CNGC, feitas as comunicações semestrais devidas à e. 

CGJ.P.I.C.CIÊNCIA ao Ministério Público.Juína-MT, 07/03/2018VAGNER 

DUPIM DIASJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAYANE SOARES DOS 

ANJOS, digitei.

Juína, 03 de agosto de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57691 Nr: 3977-93.2010.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VULGO PARAÍBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VULGO PARAÍBA, brasileiro(a). 
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atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Ante o exposto, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA do 

acusado, já que se encontram presentes os requisitos do art. 312 do CPP, 

a fim de garantir a aplicação da lei penal.EXPEÇA-SE MANDADO de 

PRISÃO PREVENTIVA, alimentando-se o Banco Nacional de Mandados de 

Prisão – BNMP 1.0 e 2.0.ENCAMINHEM-SE o mandado de prisão para a 

Delegacia de Polícia Civil da Comarca e, por ofício, à Delegacia de 

Capturas (POLINTER) na Capital deste Estado, bem como para os locais 

onde possivelmente possa ser encontrado.Em sendo efetivada a prisão, 

CONCLUSOS imediatamente.CIÊNCIA ao Ministério Público.CUMPRA-SE, 

servindo a presente como MANDADO de CITAÇÃO/INTIMAÇÃO.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAYANE SOARES DOS 

ANJOS, digitei.

Juína, 26 de setembro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127764 Nr: 1094-32.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCILIANO DOS SANTOS, ANDERSON 

APARECIDO BERGAMIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOCILIANO DOS SANTOS, Rg: 

2386458-3, Filiação: Edineia de Souza Santos e José Nascimento dos 

Santos, data de nascimento: 22/10/1993, brasileiro(a), natural de 

Piracicaba-SP, solteiro(a), produção- imperio do gelo, Telefone 

66-9635-0652. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos,Presentes os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, 

cuja imputação encontra respaldo nos elementos inquisitoriais, RECEBO a 

denúncia oferecida.CITE(M)-SE o(a, s) ACUSADO(A, S) 

supramencionados para, nos termos do art. 396 do CPP:(a) TOMAR(EM) 

CIÊNCIA da acusação, nos termos da denúncia;(b) RESPONDER(EM) À 

ACUSAÇÃO por escrito, em dez (10) dias, contados do efetivo 

cumprimento do mandado de citação (Súmula 710/STF).Na oportunidade 

da citação o(a, s) acusado(a, s) DEVERÁ(ÃO) SER INFORMADO(A, S) e 

ADVERTIDO(A, S) de que:(a) PODERÁ(ÃO) contratar advogado(a) para 

apresentar defesa;(b) caso não tenha condições de contratar um(a) 

advogado(a) ou não o contrate no prazo de 10 (dez) dias ser-lhe-á 

nomeado um(a) Advogado(a) Dativo(a);Para tanto, DEVERÁ o Sr. Meirinho 

indagar ao(s, a) acusado(s, a) se ele(s) pretende(em) ou não constituir 

advogado(a), bem como as razões de não contratar (art. 1.373, §§ 3º e 

4º, da CNGC).(c) caso esteja(m) preso(s), qualquer familiar seu poderá 

procurar a Secretaria da 3ª Vara desta Comarca para orientar-se acerca 

do procedimento de nomeação de advogado(a) dativo(a).O(A, S) 

acusado(a, s) DEVERÁ(ÃO) SER(EM) ADVERTIDO(A, S) de que não 

poderá(ao) mudar de residência ou dela se ausentar sem comunicar a 

este Juízo o lugar onde poderá(ão) ser(em) encontrado(a, s), pois caso 

não seja(m) encontrado(a, s) nos endereços fornecidos o processo 

seguirá sem a(s) sua(s) presença(s).INDEFIRO os itens pleiteados na cota 

ministerial no que tange aos requerimentos de folhas de antecedentes 

criminais, bem como certidão criminal do Cartório Distribuidor desta 

Comarca, uma vez que o Ministério Público, ostentando o poder de 

requisição, não comprovou a impossibilidade de fazê-los, forte do art. 

1.373, II, da CNGC.CUMPRA-SE, servindo a presente como MANDADO de 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM, digitei.

Juína, 27 de setembro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 131917 Nr: 3765-28.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAQUEU PESSOA ROQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIVAGO DIAS MENDES - 

OAB:19831-OAB/ES

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ PARA, NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA, POR SE TRATAR DE 

PROCESSO COM RÉU PRESO.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001470-98.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

MARIA TANIA TRAJANO FREIRE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Tenho presente a finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 05/10/2018 às 16:00h. Ressaltando o disposto na decisão, 

facultando às partes apresentarem testemunhas e provas documentais 

novas, alertando que na dicção legal, a audiência demarcará o 

encerramento da fase probatória e a prolação do édito sentencial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001516-87.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ALMEIDA CAIRES (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

Tenho presente a finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 05/10/2018 às 16:45h. Ressaltando o disposto na decisão, 

facultando às partes apresentarem testemunhas e provas documentais 

novas, alertando que na dicção legal, a audiência demarcará o 

encerramento da fase probatória e a prolação do édito sentencial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001467-46.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA VASCONCELOS (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Tenho presente a finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 05/10/2018 às 15:15m. Ressaltando o disposto na decisão, 

facultando às partes apresentarem testemunhas e provas documentais 

novas, alertando que na dicção legal, a audiência demarcará o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034828/9/2018 Página 500 de 849



encerramento da fase probatória e a prolação do édito sentencial.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001470-98.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

MARIA TANIA TRAJANO FREIRE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Tenho presente a finalidade de intimar a parte requerida, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 05/10/2018 às 16:00h. Ressaltando o disposto na decisão, 

facultando às partes apresentarem testemunhas e provas documentais 

novas, alertando que na dicção legal, a audiência demarcará o 

encerramento da fase probatória e a prolação do édito sentencial.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001516-87.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ALMEIDA CAIRES (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

Tenho presente a finalidade de intimar a parte requerida, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 05/10/2018 às 16:45h. Ressaltando o disposto na decisão, 

facultando às partes apresentarem testemunhas e provas documentais 

novas, alertando que na dicção legal, a audiência demarcará o 

encerramento da fase probatória e a prolação do édito sentencial.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001467-46.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA VASCONCELOS (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Tenho presente a finalidade de intimar a parte requerida, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 05/10/2018 às 15:15m. Ressaltando o disposto na decisão, 

facultando às partes apresentarem testemunhas e provas documentais 

novas, alertando que na dicção legal, a audiência demarcará o 

encerramento da fase probatória e a prolação do édito sentencial.

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000706-23.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO (ADVOGADO(A))

DILMA NADIR RAMOS KOPP (REQUERENTE)

ADRIANA KOPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALFONS JOHAN KOPP (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

LUIS RICARDO KOPP (HERDEIRO)

ACACIA EMARA KOPP (HERDEIRO)

A. A. K. (HERDEIRO)

AULUS LUIZ SANTOS DE SALLES GRACA (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR O(A) ADVOGADO(A) PARA MANIFESTAR NOS AUTOS ACERCA 

DAS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001106-37.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTÔNIO CARLOS GERALDINO (ADVOGADO(A))

STS - SOCIEDADE DE TERCERIZACAO DE SERVICOS LTDA. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (RÉU)

JOAO FRANCISCO ALVES ROSA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001106-37.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): STS - SOCIEDADE DE TERCERIZACAO DE SERVICOS LTDA. 

RÉU: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Vistos em correição. INDEFIRO o pleito 

de dispensa da audiência de conciliação formulado em ID 15524145, uma 

vez que nos termos do art. 334, §4º, do CPC, apenas é permitida a não 

realização quando ambas as partes manifestarem expressamente o 

desinteresse na composição consensual ou quando não se admitir 

autocomposição, não sendo nenhuma das hipóteses aplicável aos autos. 

Por outro lado, considerando a ausência de conciliadores no CEJUSC 

desta Comarca e o preceituado no art.334, caput, NCPC, com o fito de 

evitar prejuízo processual, esta Magistrada, nos usos de suas atribuições 

legais, irá realizar a solenidade alhures aprazada. Entrementes, ante o 

conflito de pauta, REDESIGNO para 16 de outubro de 2018 às 14h40min, 

devendo a Secretaria de Vara expedir o necessário para tanto. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 24 de setembro de 

2018. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001478-83.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

E. G. M. F. (EXEQUENTE)

ELIANE GOMES FERNANDES DE SOUZA (EXEQUENTE)

VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANOEL MARTINS FERNANDES (EXECUTADO)

 

Vistos em Correição. I) RECEBO a petição inicial uma vez que estão 

presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil. II) Nos termos do artigo 528 do CPC, CITE-SE a parte 

requerida para que, no prazo de 03 (três) dias, proceda ao pagamento do 

valor demonstrado, além das vincendas, sob pena de prisão civil pelo 

prazo legal, podendo, no entanto, provar que já pagou a referida 

prestação ou, mesmo, justificar fundamentadamente a impossibilidade de 

pagá-la. III) Caso a parte devedora pague a quantia devida, a ordem de 

prisão ficará suspensa ou se expedirá o Alvará de Soltura, caso já tenha 

sido efetivada a prisão civil. IV) Restando infrutífero o pagamento integral 

da divida, volte-me os autos conclusos para análise dos demais pedidos 

inseridos no item B da exordial. V) AUTORIZO, desde já, a citação nos 

moldes do artigo 212, § 2º, do CPC. VI) CONCEDO os benefícios da justiça 

gratuita, revogando-os a qualquer tempo caso inverídica a declaração de 

hipossuficiência. CIÊNCIA ao MPE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 26 de setembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001468-39.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARIA DE FATIMA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Vistos em Correição. De pronto, em que pese a nova sistemática trazida 

pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de 

tentativa de mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 

do CPC, em razão da manifestação da Procuradoria Geral do Estado de 

Mato Grosso no ofício circular 003/GPG/PGE/2016, evitando-se 

onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento excessivo do 

processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual civil. RECEBO 

a inicial, eis que em consonância com os ditames legais e DEFIRO o pedido 

de justiça gratuita, revogando a qualquer tempo. DEFIRO o pedido de 

prioridade de tramitação com inteligência do art. 1.048, I do CPC. CITE-SE 
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para apresentar resposta no prazo legal, com as advertências de praxe. 

POSTERGO a designação da solenidade para após a formação do 

contraditório. OFICIE-SE à APS de Mirassol D’Oeste-MT para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca 

da parte autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, bem como de seus genitores, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste - MT, 26 

de setembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000960-93.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELISIANE PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos em Correição. Cuida-se de “Ação Previdenciária para concessão 

de auxílio-reclusão” proposta por Elisiane Pereira da Silva contra o Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, ambos devidamente qualificados na 

inicial, visando o recebimento de benefício em razão da prisão de marido, 

Sr. Paulo César Soares dos Santos. Com a inicial vieram os documentos 

de id nº 14257215/14257335 A inicial fora recebida e id nº 14307975, 

sendo determinada citação da requerida. Citada, a demandada apresentou 

contestação em id nº 15225447. Impugnação à contestação incrustada em 

id nº 15413671. Voltaram-me conclusos. É o relatório do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. De proêmio, cumpre destacar que o caso em 

comento comporta o julgamento antecipado da lide, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória, nos termos do inciso I 

do art. 355 do CPC, vejamos: “Art. 355 “O juiz julgará antecipadamente o 

pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando: I- não 

houver necessidade de produção de outras provas;”. Incialmente, em que 

pese a preliminar de prescrição arguida pela Autarquia demandada, 

verifica-se que se trata de prejudicial de mérito, incabível no presente 

feito, eis que se reconhecido o direito da autora será a partir de 2018, não 

havendo que se falar em quinquênio. Pois bem. Para concessão do 

auxílio-reclusão pleiteado pela autora, necessário o preenchimento dos 

seguintes requisitos: a) condição de segurado do recluso; b) permanência 

do recluso na prisão; c) condição de dependente do segurado recluso do 

beneficiário d) percepção de salário inferior ao valor estabelecido pela 

Portaria Interministerial MPS/MF n.º 8/2017, anteriormente à prisão. 

Preceitua o art. 80 da Lei 8.213/95, in verbis, que “O auxílio-reclusão será 

devido, nas mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes do 

segurado recolhido à prisão, que não receber remuneração da empresa 

nem estiver em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou de abono de 

permanência em serviço. Parágrafo único. O requerimento do 

auxílio-reclusão deverá ser instruído com certidão do efetivo recolhimento 

à prisão, sendo obrigatória, para a manutenção do benefício, a 

apresentação de declaração de permanência na condição de presidiário.” 

Ainda acerca do benefício posto, dispõe o art. 116 do Decreto n.º 

3.048/1999: Art. 116. O auxílio-reclusão será devido, nas mesmas 

condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado recolhido 

à prisão que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo 

de auxílio-doença, aposentadoria ou abono de permanência em serviço, 

desde que o seu último salário-de-contribuição seja inferior ou igual a R$ 

360,00 (trezentos e sessenta reais). § 1.º É devido auxílio-reclusão aos 

dependentes do segurado quando não houver salário-de-contribuição na 

data do seu efetivo recolhimento à prisão, desde que mantida a qualidade 

de segurado. § 2.º O pedido de auxílio-reclusão deve ser instruído com 

certidão do efetivo recolhimento do segurado à prisão, firmada pela 

autoridade competente. § 3.º Aplicam-se ao auxílio-reclusão as normas 

referentes à pensão por morte, sendo necessária, no caso de 

qualificação de dependentes após a reclusão ou detenção do segurado, a 

preexistência da dependência econômica. § 4.º A data de início do 

benefício será fixada na data do efetivo recolhimento do segurado à 

prisão, se requerido até trinta dias depois desta, ou na data do 

requerimento, se posterior, observado, no que couber, o disposto no 

inciso I do art. 105. § 5.º O auxílio-reclusão é devido, apenas, durante o 

período em que o segurado estiver recolhido à prisão sob regime fechado 

ou semi-aberto. § 6.º O exercício de atividade remunerada pelo segurado 

recluso em cumprimento de pena em regime fechado ou semi-aberto que 

contribuir na condição de segurado de que trata a alínea "o" do inciso V do 

art. 9º ou do inciso IX do § 1º do art. 11 não acarreta perda do direito ao 

recebimento do auxílio-reclusão pelos seus dependentes. O valor mínimo a 

que se refere o artigo acima referido foi atualizado através da Portaria 

Interministerial MPS/MF n.º 8/2017, dispondo, em seu art. 5.º: Art. 5º O 

auxílio-reclusão, a partir de 1º de janeiro de 2017, será devido aos 

dependentes do segurado cujo salário de contribuição seja igual ou 

inferior a R$ 1.292,43 (um mil duzentos e noventa e dois reais e quarenta 

e três centavos), independentemente da quantidade de contratos e de 

atividades exercidas. § 1º Se o segurado, embora mantendo essa 

qualidade, não estiver em atividade no mês da reclusão, ou nos meses 

anteriores, será considerado como remuneração o seu último salário de 

contribuição. § 2º Para fins do disposto no § 1º, o limite máximo do valor 

da remuneração para verificação do direito ao benefício será o vigente no 

mês a que corresponder o salário de contribuição considerado. No que 

tange à dependência econômica, por se tratar de esposa, a dependência 

é presumida, consoante disposto no art. 16, I, da Lei 8.213/91, destaca-se 

que: “Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na 

condição de dependentes do segurado: I - cônjuge, a companheira, o 

companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 

(vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental 

que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado 

judicialmente”. (...)” (negritos acrescidos) Dessa feita, com o olhar volvido 

ao encimado, no caso judicializado, tem-se que a parte autora logrou êxito 

em comprovar que é casada com o recluso, o que a torna 

automaticamente como dependente financeira, posto que presumida, nos 

termos do art.16, I e §4º, Lei nº 8.213/91, prescindindo de comprovação. 

Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO. ARTIGO 557, § 1º DO CPC. 

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE. DEPENDÊNCIA 

ECONÔMICA PRESUMIDA. RURÍCOLA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.557§ 

1ºCPC- A pensão por morte é benefício previdenciário devido aos 

dependentes do trabalhador rural (art. 16 da Lei nº 8.213/91).168.213- 

Para a obtenção desse benefício, mister o preenchimento de dois 

requisitos: qualidade de segurado do falecido e dependência econômica.- 

É presumida a dependência econômica do cônjuge, ex vi do art. 16, § 4º, 

da LBPS.16§ 4ºLBPS- Qualidade de segurado comprovada, mediante início 

de prova material, corroborado por prova testemunhal.- Aplicável a 

autorização legal de julgamento monocrático, prevista no artigo 557 do 

Código de Processo Civil.557Código de Processo Civil- Agravo legal a que 

se nega provimento.(TRF3 - 31540 MS 0031540-08.2009.4.03.9999, 

Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL THEREZINHA CAZERTA, Data de 

Julgamento: 18/03/2013, OITAVA TURMA) (negritos acrescidos).” In casu, 

a qualidade de segurado do recluso se constata em documentos juntados 

aos autos em ID nº 14257317, comprovando que antes de ser segregado 

ostentava a qualidade de segurado. De outra banda, o inciso I do art. 26 

da mesma Lei prevê que a concessão de auxílio-reclusão independe de 

carência. Como se vê, para a concessão desse benefício, o INSS não 

exige carência nenhuma (tempo mínimo de contribuição), mas que a prisão 

tenha ocorrido antes da perda da qualidade de segurado, como se restou 

evidenciado. A necessidade de que trata o segundo requisito, por sua 

vez, foi objeto de recurso extraordinário, tendo sua repercussão geral 

reconhecida quando do seu julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. 

PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

AUXÍLIO-RECLUSÃO. ART. 201, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 

LIMITAÇÃO DO UNIVERSO DOS CONTEMPLADOS PELO 

AUXÍLIO-RECLUSÃO. BENEFÍCIO RESTRITO AOS SEGURADOS PRESOS 

DE BAIXA RENDA. RESTRIÇÃO INTRODUZIDA PELA EC 20/1998. 

SELETIVIDADE FUNDADA NA RENDA DO SEGURADO PRESO. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. I – Segundo decorre do art. 201, IV, da 

Constituição, a renda do segurado preso é que a deve ser utilizada como 

parâmetro para a concessão do benefício e não a de seus dependentes. II 

– Tal compreensão se extrai da redação dada ao referido dispositivo pela 

EC 20/1998, que restringiu o universo daqueles alcançados pelo 

auxílio-reclusão, a qual adotou o critério da seletividade para apurar a 

efetiva necessidade dos beneficiários. III – Diante disso, o art. 116 do 

Decreto 3.048/1999 não padece do vício de constitucionalidade. IV – 

Recurso extraordinário conhecido e provido. (STF, RE 587.365-0/SC, 

Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, Data de Julgamento 

25/3/2009) Vislumbra-se nos autos que o autor percebia o valor de R$ 

1.354,69 (hum mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e nove 

centavos) de salário à época de sua prisão, superando o limite 

estabelecido pelos Ministérios da Previdência Social e da Fazenda para se 
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configurar a necessidade econômico-financeira, disposto no art. 5.º da 

Portaria Interministerial MPS/MF n.º 08/2017, contudo, consoante 

entendimento do STJ, esse limite a de ser flexibilizado quando a diferença 

entre o mínimo estabelecido e o valor recebido for ínfimo, que é o estrito 

caso dos autos, não sendo suficiente para afastar a necessidade de 

percepção do benefício pela autora. Vejamos: “RECURSO ESPECIAL. 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. POSSIBILIDADE DE 

FLEXIBILIZAÇÃO DO CRITÉRIO ECONÔMICO ABSOLUTO PREVISTO NA 

LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PREVALÊNCIA DA FINALIDADE DE 

PROTEÇÃO SOCIAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. RECURSO ESPECIAL DO 

INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. O benefício de auxílio-reclusão 

destina-se diretamente aos dependentes de segurado que contribuía para 

a Previdência Social no momento de sua reclusão, equiparável à pensão 

por morte; visa a prover o sustento dos dependentes, protegendo-os 

nesse estado de necessidade.2. À semelhança do entendimento firmado 

por esta Corte, no julgamento do Recurso Especial 1.112.557/MG, 

Representativo da Controvérsia, onde se reconheceu a possibilidade de 

flexibilização do critério econômico definido legalmente para a concessão 

do Benefício Assistencial de Prestação Continuada, previsto na LOAS, é 

possível a concessão do auxílio-reclusão quando o caso concreto revela 

a necessidade de proteção social, permitindo ao Julgador a flexibilização 

do critério econômico para deferimento do benefício, ainda que o salário 

de contribuição do segurado supere o valor legalmente fixado como 

critério de baixa renda.3. No caso dos autos, o limite de renda fixado pela 

Portaria Interministerial, vigente no momento de reclusão da segurada, 

para definir o Segurado de baixa-renda era de R$ 710,08, ao passo que, 

de acordo com os registros do CNIS, a renda mensal da segurada era de 

R$ 720,90, superior aquele limite 4. Nestas condições, é possível a 

flexibilização da análise do requisito de renda do instituidor do benefício, 

devendo ser mantida a procedência do pedido, reconhecida nas 

instâncias ordinárias.5. Recurso Especial do INSS a que se nega 

provimento. (REsp 1479564/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 18/11/2014)” 

Destarte, comprovada a dependência econômico-financeira, a segregação 

do segurado e sua permanência recolhido à prisão, bem como o valor de 

sua remuneração à época, o deferimento do benefício e medida que se 

impõe. No que tange ao pleito de tutela antecipada para a implantação do 

benefício, que se rege pelo artigo 497 do CPC, uma vez que possui por 

objeto uma obrigação de fazer, os vários argumentos já expostos nesta 

peça processual são mais que suficientes no sentido de demonstrar a 

relevância do fundamento da demanda, sendo palpável, igualmente, o 

receio de ineficácia da medida, caso postergada a implantação do 

benefício, já que se trata de verba de natureza alimentar e, por isso, 

apresenta ínsita a urgência reclamada pela tutela antecipada. 

Ressalve-se, é claro, a cobrança das parcelas pretéritas, que não são 

contempladas na vertente antecipação dos efeitos da sentença, 

lembrando que não há nenhum óbice em seu deferimento se dar na própria 

sentença, conforme orientação do STJ: “(...) III – De acordo com 

precedente da Turma, e boa doutrina, a tutela antecipada pode ser 

concedida com a sentença”.[1] Diante do exposto, ACOLHO integralmente 

a pretensão da demandante para JULGAR totalmente PROCEDENTE o 

pedido deduzido na inicial e CONDENAR o INSS ao pagamento do benefício 

de auxílio-reclusão em favor de Elisiane Pereira da Silva, no valor legal, a 

contar da data do requerimento administrativo, devidamente atualizados 

com incidência de juros[2] de mora a partir da citação, quanto às parcelas 

anteriores, salvo as alcançadas pela prescrição qüinqüenal, e, no que 

tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de 

correção monetária a partir de cada parcela vencida[3], sendo que, para o 

cálculo da correção monetária, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da 

Justiça Federal. Por oportuno, DETERMINO ao INSS que IMPLANTE, no 

prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, o referido benefício, eis que DEFIRO 

o pedido de tutela antecipada, consignando que as parcelas atrasadas 

serão objeto de execução após o trânsito em julgado. CONDENO a 

Autarquia Federal nos honorários advocatícios, que FIXO no importe de 

10% sobre as parcelas vencidas, não incidindo sobre as prestações 

vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e Súmula 111 do STJ). ISENTO a Autarquia 

Federal do pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. DEIXO de 

determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no inciso III, §3º do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) salários mínimos. 

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte demandante para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, pugnar o que entender de direito. Transcorrido 

“in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e providências de 

estilo, sem prejuízo de seu desarquivamento, independentemente do 

recolhimento de taxa, se requerido no prazo legal. Mirassol D’Oeste/MT, 26 

de setembro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

[1] REsp 299433/RJ, Reg. n. 2001/0003179-0, Rel. Min. SÁLVIO DE 

FIGUEIREDO TEIXEIRA, 4ª Turma, Data do Julgamento, 09/10/2001, Data da 

Publicação/Fonte DJ 04.02.2002 p. 381, RSTJ vol. 156 p. 369. [2] No que 

tange aos juros, seguindo recente entendimento jurisprudencial, serão de 

1% ao mês, contados a partir da citação quanto às parcelas anteriores a 

ela, até a data em que entrou em vigor a Lei n. 11.960/2009, ou seja, em 

29.06.2009, a partir do que aplicará a taxa de 0,5% ao mês. Nesse 

sentido: EMENTA PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. 

TRABALHADOR RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA 

TESTEMUNHAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE 

MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. 

Requisito etário devidamente comprovado nos autos. 2. Início razoável de 

prova material corroborada pela prova testemunhal confirma o exercício 

da atividade rural pelo número de meses correspondentes à carência legal 

do benefício, a teor do disposto no art. 48, §§ 1º e 2º e 142, da Lei n. 

8.213/91. 3. No caso, não provou o INSS a circunstância de que o 

rendimento da mulher, enquanto servidora pública, era elevado e que a 

sua renda era suficiente ou a mais relevante para o sustento do grupo 

familiar. "A circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar 

desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização 

do trabalhador rural como segurado especial, condição que deve ser 

analisada no caso concreto". (Súmula n. 41 da TNU). 4. Direito ao 

benefício de aposentadoria rural por idade como segurado especial 

reconhecido, a partir do ajuizamento da ação, conforme pedido constante 

na inicial. 5. As prestações em atraso devem ser pagas a partir da 

propositura da ação, ou do requerimento administrativo, caso existente. A 

correção monetária incide sobre o débito previdenciário, a partir do 

vencimento de cada prestação, conforme Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. devendo-se, contudo, 

aplicar-se o IPCA-E após a entrada em vigor da Lei 11960/2009, tendo em 

vista a imprestabilidade da TR - atualmente usada na remuneração das 

cadernetas de poupança - como índice de correção monetária de débitos 

judiciais, conforme assentado pelo STF no julgamento da ADI n. 493/DF. 

Os juros moratórios são devidos no percentual de 1% (hum por cento) do 

valor de cada parcela vencida incidindo esse taxa até a entrada em vigor 

da Lei n. 11960/2009, a partir de quando devem ser reduzidos para 0,5% 

(meio por cento) ao mês, tendo em vista que esses são os juros aplicados 

nas cadernetas de poupança-, até a apuração definitiva dos cálculos de 

liquidação. 6. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as 

prestações vencidas até a data da prolação da sentença no caso de sua 

confirmação, ou até a prolação do acórdão no caso de provimento da 

apelação da parte autora, atendendo ao disposto na Súmula 111/STJ. 7. 

Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da 

jurisdição federal (§ 3º do artigo109 da CF/88), o INSS está isento de 

custas, quando a lei estadual específica prevê a isenção, caso dos 

Estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Rondônia e Goiás. 8. Devida a 

tutela antecipada da obrigação de fazer, haja vista o "periculum in mora", 

decorrente da natureza alimentar da verba e a verossimilhança das 

alegações, inequívoca neste momento, cumpridos, portanto os requisitos 

do artigo 273 c/c 461,§ 3º do CPC. (Portanto, deve ser o INSS intimado 

para implantar, de imediato, o benefício, independentemente do trânsito em 

julgado da sentença, ressalvadas as parcelas atrasadas, que devem 

aguardar o julgamento definitivo da demanda) ou (Portanto, deve ser 

mantida a tutela antecipada deferida em 1º grau de jurisdição, 

condicionado o pagamento das parcelas em atraso ao trânsito em julgado 

da sentença) 9. No tocante à multa, embora, em princípio cabível sua 

aplicação em decorrência de descumprimento de obrigação de fazer, em 

desfavor da Fazenda Pública, como já decidido pelo STJ (REsp 

504321/RS; 5ª. T; Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 11.12.2006,p.407), é 

pacífico o entendimento desta turma que seu arbitramento não pode se dar 

imposição não pode se dar previamente, mas somente após constatação 

do efetivo descumprimento do julgado (AC 0068882-14.2011.4.01.9199 / 

TO, Rel. JUIZ FEDERAL MURILO FERNANDES DE ALMEIDA (CONV.), 

SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.1562 de 03/07/2013, inter plures), 10. 

Apelação da parte autora provida. ACÓRDÃO. A Turma, à unanimidade, 
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deu provimento à apelação da parte autora, nos termos do voto do relator. 

2ª Turma do TRF/1ª Região 24/07/2013. Juiz Federal RENATO MARTINS 

P R A T E S ,  R e l a t o r  C o n v o c a d o .  A P E L A Ç Ã O  C Í V E L 

0 0 3 1 5 7 8 - 4 4 . 2 0 1 2 . 4 . 0 1 . 9 1 9 9 / M T , P r o c e s s o  n a  O r i g e m : 

80715620108110002, RELATOR (A) : DESEMBARGADORA FEDERAL 

NEUZA MARIA ALVES DA SILVA, APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, PROCURADORA : ADRIANA MAIA VENTURINI, 

APELADO : JOSE GUMERCINDO DE ARRUDA, ADVOGADOS : GISELIA 

SILVA ROCHA E OUTROS (AS), REC. ADESIVO : JOSE GUMERCINDO DE 

ARRUDA. (grifei e negritei) [3] “III - A correção monetária sobre os débitos 

previdenciários incide a partir do vencimento de cada benefício não pago, 

Súmula 148 do STJ” (TJ/MT, 1ª Câmara Cível, Reexame Necessário de 

Sentença c/ Recurso de Apelação Cível n. 36/2004 - Classe II - 27 - 

Comarca de Tangará da Serra/MT, julgamento unânime em 18.07.2005, 

dele tomando parte a Exmª. Drª. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO (Relatora), 

o Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (Revisor) e o 

Exmo. Sr. Dr. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (Vogal)). Súmula 148 do 

STJ: “Os débitos relativos a beneficio previdenciário, vencidos e cobrados 

em juízo apos a vigência da lei nr. 6.899/81, devem ser corrigidos 

monetariamente na forma prevista nesse diploma legal”. “III - A correção 

monetária sobre os débitos previdenciários incide a partir do vencimento 

de cada benefício não pago, Súmula 148 do STJ” (TJ/MT, 1ª Câmara Cível, 

Reexame Necessário de Sentença c/ Recurso de Apelação Cível n. 

36/2004 - Classe II - 27 - Comarca de Tangará da Serra/MT, julgamento 

unânime em 18.07.2005, dele tomando parte a Exmª. Drª. MARILSEN 

ANDRADE ADÁRIO (Relatora), o Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO (Revisor) e o Exmo. Sr. Dr. SEBASTIÃO BARBOSA 

FARIAS (Vogal)).

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 25152 Nr: 2498-49.2006.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliano Ribeiro de Castilho, Fabiana Ribeiro de Castilho 

Garcia, Cristiano Ribeiro de Castilho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Alves da Silva, Luciana Andréa Ivo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Gonçalves Pichinin - 

OAB:2337-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleiton Tubino Silva - 

OAB:5239, Darlise Hasper Muniz - OAB:5673, Eder Faustino Barbosa 

- OAB:8655/MS, Maikon Carlos de Oliveira - OAB:SP / 243.027

 INTIMAR o procurador da parte requerida de que os autos encontram se 

vistas, bem como se manifestarem acerca do "Laudo Técnico Pericial" de 

fls. 742/769. No prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 13956 Nr: 3294-45.2003.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

DEFIRO o pedido de fl. 176, considerando deter o dinheiro preferência 

sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem elencada 

no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA ONLINE, 

nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que:

 (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor de R$ 22.102,00 (vinte e dois mil e cento e dois 

reais), observando CPF/CNPJ n° 037.122.438-12, JUNTANDO-SE aos 

autos cópia da operação.

(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo.

(III) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos 

autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização.

 (IV) Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.

(V) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar 

o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste/MT, 30 de agosto de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 6966 Nr: 45-38.1993.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAeCSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGDF, EAT, JVC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Kawasaki - OAB:3884, 

Gilson Carlos Ferreira - OAB:14391, Luiz Gonçalo da Silva - 

OAB:4265, Ricardo Kawasaki - OAB:15.729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535, THAIS GALINDO DA SILVA - OAB:13148

 INTIMAR o procurador da parte exequente para que se manifeste acerca 

da certidão fls. 342, acerca do prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 200355 Nr: 115-20.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRdF, MdT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Fanaia Castrilon - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

DEFIRO o pedido de fl. 180, considerando deter o dinheiro preferência 

sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem elencada 

no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA ONLINE, 

nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que:

 (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas dos executados por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor de R$ 26.141,90 (vinte e seis mil, cento e quarenta 

e um reais e noventa centavos), observando CPF/CNPJ n° 

04.806.934/0001-76, JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação.

(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo.

(III) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos 

autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização.

 (IV) Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.

(V) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar 

o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.
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 Mirassol D’Oeste/MT, 30 de agosto de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 250666 Nr: 3355-12.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

DEFIRO o pedido de fl. 82 - v, e, considerando deter o dinheiro preferência 

sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem elencada 

no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA ONLINE, 

nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que:

 (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor de R$ 28.741,61 (vinte e oito mil reais e setecentos 

e quarenta e um reais e sessenta e um centavos), observando o 

CPF/CNPJ n. 395.967.961-00, JUNTANDO-SE aos autos cópia da 

operação.

(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo.

(III) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos 

autos à impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização.

 (IV) Rejeitada ou não apresentada à manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.

V) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ.

Após, à apreciação do pedido de consulta no sistema RENAJUD e 

INFOJUD.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste/MT, 27 de agosto de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 217693 Nr: 3262-54.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Furlan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Fernandes Sá - 

OAB:16.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A

 INTIMAR o procurador da parte autora para que se manifeste acerca do 

"Laudo Médico Pericial" de fls. 174/176, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 202104 Nr: 379-37.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PnLCdCL, FAMDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pereira - 

OAB:12070

 Vistos em Correição.

DEFIRO o pedido de fls. 45/46 e 84, considerando deter o dinheiro 

preferência sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem 

elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA 

ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que:

 (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas dos executados por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor de R$ 80.497,69 (dez mil, cento e oitenta e sete 

reais e sessenta e seis centavos), observando CPF/CNPJ n° 

901.081.591-91 e 10.728.761/0001-18, JUNTANDO-SE aos autos cópia da 

operação.

(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo.

(III) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos 

autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização.

 (IV) Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.

(V) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar 

o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste/MT, 20 de setembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 247627 Nr: 1932-17.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GNESAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ FONTOLAN 

SCARAMUZZA - OAB:220482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

DEFIRO o pedido de fls. 53/54, considerando deter o dinheiro preferência 

sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem elencada 

no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA ONLINE, 

nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que:

 (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas dos executados por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor de R$ 10.187,66 (dez mil, cento e oitenta e sete 

reais e sessenta e seis centavos), observando CPF/CNPJ n° 

651.028.271-20, JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação.

(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo.

(III) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos 

autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização.

 (IV) Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.

(V) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar 

o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 
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termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste/MT, 20 de setembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 255727 Nr: 5892-78.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGdON, VPGdO, SCL-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

DEFIRO o pedido de fls. 52/53, considerando deter o dinheiro preferência 

sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem elencada 

no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA ONLINE, 

nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que:

 (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas dos executados por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor de R$ 101.322,19 (cento e um mil, trezentos e vinte 

e dois reais e dezenove centavos), observando CPF/CNPJ n° 

01.154.110/0001-70, 934.353.121-49 e 002.315.111-08, JUNTANDO-SE 

aos autos cópia da operação.

(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo.

(III) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos 

autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização.

 (IV) Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.

(V) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar 

o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste/MT, 20 de setembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 262048 Nr: 2666-31.2018.811.0011

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisangela Alves Tavares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Antobiazzi - 

OAB:SP / 188.390

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Por essas razões, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e 

DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceda ao devido recolhimento das custas processuais e 

condenação em voga.Transcorrido o prazo, CONCLUSOS.CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste/MT, 19 de setembro de 

2018.Henriqueta Fernanda C. A. F. LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 263514 Nr: 3384-28.2018.811.0011

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisangela Alves Tavares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Antobiazzi - 

OAB:SP / 188.390

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Os autos vieram conclusos ao recebimento ou não da inicial, tendo o 

autor pugnado pela concessão das benesses da justiça gratuita, deste 

modo, verifico que o pleito necessita de dilação probatória.

Considerando que o autor se limitou a alegar a hipossufiência (fls.10), 

verifico que o conjunto probatório acostado aos autos é insuficiente para 

o seu deferimento, além de que não preenchido todos os requisitos do art. 

319, do CPC, posto que ausente a profissão do autor em sua qualificação, 

deste modo, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, aporte aos autos documentações hábeis que promovam a 

comprovação da alegada impossibilidade de suportar as custas/despesas 

processuais em prejuízo do sustento próprio e de sua família, nos termos 

do art. 321 do NCPC.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 19 de setembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 263516 Nr: 3386-95.2018.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco Antonio de Campos Ziegert

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Antobiazzi - 

OAB:SP / 188.390

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Os autos vieram conclusos ao recebimento ou não da inicial, tendo o 

autor pugnado pela concessão das benesses da justiça gratuita, deste 

modo, verifico que o pleito necessita de dilação probatória.

Considerando que o autor se limitou a alegar a hipossufiência (fls.11), 

verifico que o conjunto probatório acostado aos autos é insuficiente para 

o seu deferimento, além de que não preenchido todos os requisitos do art. 

319, do CPC, posto que ausente a profissão do autor em sua qualificação, 

deste modo, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, aporte aos autos documentações hábeis que promovam a 

comprovação da alegada impossibilidade de suportar as custas/despesas 

processuais em prejuízo do sustento próprio e de sua família, nos termos 

do art. 321 do NCPC.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 19 de setembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 212806 Nr: 2518-59.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izabel Santos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios e, no 

mérito, ACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO PROCEDENTE o 

pedido da parte embargante, razão porque, SUPRINDO a omissão ali 
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apontada, nos termos do art. 1.022 do CPC, passando a constar na 

referida sentença:“Pelo exposto, ACOLHO parcialmente a pretensão 

deduzida na inicial e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito da 

embargante, razão por que DETERMINO a remessa dos autos ao contador 

judicial para realização de novo cálculo, consoante acima descrito, e 

desde já o HOMOLOGO, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC.Com base no princípio da sucumbência, 

CONDENO a impugnada ao pagamento das despesas, custas processuais 

e honorários advocatícios, arbitrados esses, equitativamente, em 10% 

sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, todavia, 

SUSPENDO sua exigibilidade, nos termos da Lei 1.060/50 e art. 98, do 

C P C . ” A d e m a i s ,  M A N T E N H O  o s  d e m a i s  t e r m o s  d a 

sentença.CUMPRA-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste/MT, 19 de 

setembro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 253959 Nr: 5199-94.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiza Helena Ferreira de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Diante do exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora, para 

JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, confirmando 

a tutela alhures deferida, razão pela qual CONDENO o Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS) a implantar o auxílio-doença a Luiza Helena Ferreira 

de Andrade, a partir da data do requerimento administrativo, perdurando 

até a conversão em aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 43 

da Lei nº 8.213/91, na data da realização da perícia médica, com 

incidência de juros de mora a partir da citação, quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, salvo as anteriores aos quinquênios, acrescido ainda de 

correção monetária a partir de cada parcela vencida . No ponto, “a partir 

da vigência da Lei 11.960/09 deverão incidir para fins de correção 

monetária e compensação da mora, uma única vez, até o efetivo 

pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança ”, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.Vale frisar, com relação à liquidação das parcelas 

pretéritas, que as parcelas pagas em razão do cumprimento da liminar 

devem ser descontadas daquele montante.CONDENO a Autarquia Federal 

nos honorários advocatícios, que FIXO no importe de 10% sobre as 

parcelas vencidas, não incidindo sobre as prestações vincendas (artigo 

85, § 2º, CPC e Súmula 111 do STJ).ISENTO a Autarquia Federal do 

pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001.DEIXO de 

determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no inciso III, §3º do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) salários 

mínimos.P.R.I.C.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 231426 Nr: 2627-39.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de Oliveira Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Cuida-se de “Ação de Execução” proposta por Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite em face do Estado de Mato Grosso, todos devidamente 

qualificados nos autos.

 Compulsando detidamente os autos, verifico que os ofícios requisitórios 

foram adimplidos às fls. 34 e devidamente levantado às fls. 35.

Os autos vieram-me conclusos.

EIS A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO.

Tendo em vista os documentos acostados e alvará de fls. 35, 

vislumbra-se que o débito objeto dos presentes autos fora adimplido.

 Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir obrigação remanescente, 

sendo a extinção do feito medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito e cumprimento da 

obrigação, com supedâneo no art. 924, II, e art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil.

ISENTO custas e despesas processuais, nos termos do art. 3º, I, da lei 

7.603/2001 e art. 460 da CNGC/MT.

Com o trânsito e julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 19 de setembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 248314 Nr: 2247-45.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dario Roberto Ferreira Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

Procuradoer do Estado - OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pareira - 

OAB:12.070

 Vistos em correição.

Cuida-se de “Ação de Execução Fiscal” proposta pela Fazenda Estadual, 

em face de Dario Roberto Ferreira Braga, todos devidamente qualificados 

nos autos.

 Entre um ato e outro o exequente informou às fls. 20 que efetuou o 

adimplemento do montante exequendo nestes autos.

Os autos vieram-me conclusos.

Eis a síntese necessária. Fundamento e decido.

Tendo em vista os documentos acostados às fls.21 vislumbra-se que o 

executado adimpliu o débito com o ente estadual.

 Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir obrigação remanescente, 

sendo a extinção do feito medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito e cumprimento da 

obrigação, com supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo 

Civil.

CONDENO a parte executada ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios no importe de 10% do 

valor do débito, nos termos do art. 85 do CPC.

 Após o trânsito em julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros 

lavrados em desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e 

baixas necessárias.

P.R.I.C.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 19 de setembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 253838 Nr: 5133-17.2017.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Clementino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Miguel Juarez Romero Zaim - 

OAB:4.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20.495/A

 (...)Diante do exposto, considerando a concordância tácita da embargada 

no que toca ao resultado do cálculo particular apresentado às fls. 18/18v, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito embargante, oportunidade 

em que HOMOLOGO os cálculos elaborados às fls. 18/18v, 

consequentemente excluindo o montante debitado em relação ao contrato 
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de seguro, bem como DECLARO a possibilidade de cobrança cumulativa 

da comissão de permanência, desde que excluída a exigibilidade dos juros 

remuneratórios, moratórios e da multa contratual. (Súmula 472 do 

STJ).Outrossim, DECLARO extinto o feito com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC/15.CONDENO o embargado ao pagamento de 

custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, 

que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos 

do § 2º do art. 85 do CPC/15.PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o 

registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º 

da CNGC/MT .Transitada em julgado, TRANSLADE-SE cópia desta 

sentença aos autos principais.Após, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste/MT, 19 de setembro de 2018.Henriqueta 

Fernanda C.A.F.LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 257404 Nr: 639-75.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivan Roberto Schuch

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Diante do exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora, para 

JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão pela 

qual CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a implantar o 

auxílio acidente a Ivan Roberto Schuch, a partir da data do requerimento 

administrativo, nos termos do artigo 86 da Lei nº 8.213/91, com incidência 

de juros de mora a partir da citação, quanto às parcelas anteriores, e, no 

que tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, salvo as 

anteriores aos quinquênios, acrescido ainda de correção monetária a 

partir de cada parcela vencida . No ponto, “a partir da vigência da Lei 

11.960/09 deverão incidir para fins de correção monetária e compensação 

da mora, uma única vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança ”, 

JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Por oportuno, 

DETERMINO ao INSS que IMPLANTE, no prazo de 45 (quarenta e cinco) 

dias, o referido benefício, consignando que as parcelas atrasadas serão 

objeto de execução após o trânsito em julgado. CONDENO a Autarquia 

Federal nos honorários advocatícios, que FIXO no importe de 10% sobre 

as parcelas vencidas, não incidindo sobre as prestações vincendas 

(artigo 85, § 2º, CPC e Súmula 111 do STJ).ISENTO a Autarquia Federal do 

pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001.DEIXO de 

determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no inciso III, §3º do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) salários 

mínimos.P.R.I.C.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 253224 Nr: 4852-61.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Diante do exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora, para 

JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão pela 

qual CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a implantar o 

auxílio-doença a Elias José da Silva, a partir da data do requerimento 

administrativo, perdurando até a conversão em aposentadoria por 

invalidez, nos termos do artigo 43 da Lei nº 8.213/91, na data da 

realização da perícia médica, com incidência de juros de mora a partir da 

citação, quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a 

partir de cada parcela vencida, salvo as anteriores aos quinquênios, 

acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida . 

No ponto, “a partir da vigência da Lei 11.960/09 deverão incidir para fins 

de correção monetária e compensação da mora, uma única vez, até o 

efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança ”, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil.Por oportuno, DETERMINO ao INSS que 

IMPLANTE, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, o referido benefício, 

uma vez que DEFIRO o pleito de tutela antecipada, consignando que as 

parcelas atrasadas serão objeto de execução após o trânsito em julgado. 

CONDENO a Autarquia Federal nos honorários advocatícios, que FIXO no 

importe de 10% sobre as parcelas vencidas, não incidindo sobre as 

prestações vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e Súmula 111 do STJ).ISENTO 

a Autarquia Federal do pagamento das custas processuais, salvo quanto 

aos valores comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos 

do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 

2001.DEIXO de determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição 

obrigatório”, tendo em vista o disposto no inciso III, §3º do art. 496 do CPC, 

já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) 

salários mínimos.P.R.I.C.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 251853 Nr: 4001-22.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izaias Mendes Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dermeval Inacio da Cruz Neto - 

OAB:23135, Maria Teresa Bousada Dias Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Diante do exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora, para 

JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, confirmando 

a tutela alhures deferida, razão pela qual CONDENO o Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS) a implantar o auxílio-doença a Izaias Mendes Soares, 

a partir da data da cessação indevida, perdurando até a conversão em 

aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 43 da Lei nº 8.213/91, 

na data da realização da perícia médica, com incidência de juros de mora a 

partir da citação, quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às 

posteriores, a partir de cada parcela vencida, salvo as anteriores aos 

quinquênios, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada 

parcela vencida . No ponto, “a partir da vigência da Lei 11.960/09 deverão 

incidir para fins de correção monetária e compensação da mora, uma 

única vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança ”, JULGANDO EXTINTO 

O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

487, I, do Código de Processo Civil.Vale frisar, com relação à liquidação 

das parcelas pretéritas, que as parcelas pagas em razão do cumprimento 

da liminar devem ser descontadas daquele montante.CONDENO a 

Autarquia Federal nos honorários advocatícios, que FIXO no importe de 

10% sobre as parcelas vencidas, não incidindo sobre as prestações 

vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e Súmula 111 do STJ).ISENTO a Autarquia 

Federal do pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001.DEIXO de 

determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no inciso III, §3º do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) salários 

mínimos.P.R.I.C.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 154832 Nr: 937-77.2012.811.0011

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT, 

Construtora Roberto Braga Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Lingiardi Strachicini - 
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Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celia Regina de Mattos 

Prado - OAB:8961, Emerson Rodrigues da Silva - OAB:17.872, 

Lucimeire Aparecida Bomfim - OAB:25104/O, Marcel de Sá Pareira 

- OAB:12.070

 Vistos.

DEFIRO o pedido de desarquivamento de fls. 374, conforme pugnado.

INTIME-SE o causídico indicado acerca da disponibilidade dos autos para 

acesso, bem como para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

Transcorrendo o prazo in albis, AO ARQUIVO. Caso contrário, 

CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste/MT, 19 de setembro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 249146 Nr: 2650-61.2016.811.0039

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JACV, MEMV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BTBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luiz Picoli Herrera - 

OAB:21.121, JEANA VALERIA MENDES ALVES - OAB:20246/O

 Vistos em correição.

Em que pese o teor do petitório de fls. 119/121, verifico que o fato que deu 

causa à extinção do feito foi a ausência de manifestação da advogada 

constituída do requerente à época, quando intimada para manifestar 

acerca da devolução da missiva que foi expedida para realização de 

estudo psicossocial na residência deste.

Mesmo tendo havido substabelecimento ao patrono subscritor deste 

petitório, verifico que a inércia foi anterior, razão pela qual, não há que se 

falar em cerceamento de defesa, uma vez que a advogada foi 

devidamente intimada, conforme certidão de fl. 108.

Portanto, INDEFIRO o pleiteado às fls. 119/121.

Ademais, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e ARQUIVE-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 18 de setembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 240939 Nr: 3390-06.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

DEFIRO o pedido de fl. 73/73-v, considerando deter o dinheiro preferência 

sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem elencada 

no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA ONLINE, 

nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que:

 (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas dos executados por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor de R$ 22.590,43 (vinte e dois mil, quinhentos e 

noventa reais e quarenta e três centavos), observando CPF/CNPJ n° 

052.324.971-38, JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação.

(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo.

(III) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos 

autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização.

 (IV) Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.

(V) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar 

o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ.

No mais, DEFIRO o remanescente pedido, de modo que DETERMINO que as 

intimações e publicações sejam feitas em nome da advogada Cristina 

Vasconcelos Borges Martins, OAB/MT 13.994-A.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste/MT, 14 de setembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 1703 Nr: 16-12.1998.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRG-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Palmiro da Silva e Lima 

- Procuradora do Estado - OAB:000000000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 200/203, considerando deter o dinheiro preferência 

sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem elencada 

no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA ONLINE, 

nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que:

 (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas dos executados por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor de R$ 78.460,50 (setenta e oito mil, quatrocentos e 

sessenta reais e cinquenta centavos), observando CPF/CNPJ n° 

029.475.138-60, JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação.

(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo.

(III) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos 

autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização.

 (IV) Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.

(V) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar 

o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste/MT, 14 de setembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 232837 Nr: 3512-53.2015.811.0011

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandre Aguero, Auzilia Sauine Aguero

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Adauto Ribeiro da Silva, Vanely 

Maria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na exordial, para 

declarar, em favor de Alexandre Aguero e Auzilia Sauine Aguero a 

aquisição por Usucapião do imóvel descrito na inicial, e 

consequentemente, DECLARANDO O PROCESSO EXTINTO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I e II, 

respectivamente, do CPC.Essa sentença servirá de título para matrícula, 

oportunamente, no cartório de registro de imóveis dessa Comarca.Ainda, 

em razão da sucumbência, CONDENO a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que FIXO em 10% (dez por 

cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.P.R.I.C.Após 

o trânsito em julgado e expedido o respectivo mandado para a transcrição, 

AO ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste-MT, 13 de setembro de 2018. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 179191 Nr: 853-42.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edney Garcia de Oliveira Junior-ME, Edney 

Garcia de Oliveira Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

DEFIRO o pedido de fls. 68, suspendendo o feito pelo prazo de 01 (um) 

ano, nos termos do art. 921, III do CPC.

 Após o transcurso do prazo desta suspensão, INTIME-SE a exequente 

para pugnar o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrendo o prazo in albis, INTIME-SE pessoalmente a exequente para 

impulsionar o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Empós, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D´Oeste/MT, 10 de setembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 189930 Nr: 2658-30.2013.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGdOJ, EGdOJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANI MENDONÇA DE 

FREITAS - OAB:11.473/A

 (...)EFETIVE-SE a PENHORA ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC, 

DETERMINANDO que: (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas dos executados 

por meio do sistema BACENJUD, até o valor de R$ 2.218.10 (dois mil, 

duzentos e dezoito reais e dez centavos), observando o CNPJ n. 

13.354.623/0001-04 e CPF: 700.558.151-20, JUNTANDO-SE aos autos 

cópia da operação.(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO 

DE PENHORA o protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a 

quantia indicada ser depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte 

executada acerca da penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do 

CPC, que poderá se manifestar nos termos do §3º do referido artigo.(III) No 

caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos autos a 

impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e façam-me os 

autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de responsabilização. (IV) 

Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.V) Caso a penhora reste 

infrutífera, que SE PROMOVA consulta junto ao RENAJUD. Se frutífera a 

localização de veículos em nome da executada, PROMOVA-SE a penhora, 

depósito e avaliação do veículo, conforme pugnado e disposto nos 

arts.835, IV, art.839 do CPC.VI) Caso a consulta via Renajud reste 

infrutífera, OFICIE-SE ao Cartório de Notas desse Município, requisitando 

informações acerca do registro de bens passíveis de Penhora em nome 

de José Adeildo do Nascimento, qualificado nos autos.Permaneçam os 

autos em gabinete para efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, 

§2º, do Provimento4/07 – CGJ.Por fim, INTIME-SE o exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.Após, 

CONCLUSOS.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 10 de setembro de 2018.Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 253450 Nr: 2850-68.2016.811.0039

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BTBM, MEMV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Picoli Herrera - 

OAB:21.121, JEANA VALERIA MENDES ALVES - OAB:20246/O, Rafael 

Herrera de Oliveira - OAB:18.387/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 INTIMAR o procurador da parte autora, para , querendo, naifestar acerca 

de aludidos documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Conforme r. 

decisão de fls. 169.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 11799 Nr: 33-72.2003.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional - Cuiabá-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Aparecido da Silva-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Alves da Cruz - 

OAB:5059

 INTIMAR o procurador da parte executada para que retire a certidão de 

honorários. No prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 176089 Nr: 301-77.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Márcia Marin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Santander S/A - Financiamento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adermo Mussi - OAB:2.935-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DE ROSSO 

AFONSO - OAB:195972, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A

 INTIMAR o procurador da parte executado para manifestar acerca do 

montante apresentado, no prazo de 15 dias. Conforme r. decisão de fls. 

413/414.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 2728 Nr: 721-10.1998.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBDBS-SI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO COIMBRA 

DONEGATTI - OAB:290.089, EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - 

OAB:155.456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

DEFIRO o pedido de fl. 94, considerando deter o dinheiro preferência 

sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem elencada 

no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA ONLINE, 

nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que:
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 (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor de R$ 135.722,05 (cento e trinta e cinco mil, 

setecentos e vinte e dois reias e cinco centavos), observando CPF n° 

557.896.688-87, JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação.

(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo.

(III) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos 

autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização.

 (IV) Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.

(V) Caso a penhora reste infrutífera, SE PROMOVA consulta junto ao 

RENAJUD. Se frutífera a localização de veículos em nome da executada, 

PROMOVA-SE a intimação, penhora, depósito e avaliação do veículo, 

conforme pugnado e disposto nos arts. 835, IV, art. 839 do CPC.

(VI) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar 

o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste/MT, 08 de agosto de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001009-37.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

M. G. F. (AUTOR(A))

A. M. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. G. D. O. N. (RÉU)

J. S. D. S. (ADVOGADO(A))

V. T. M. O. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

TEMPESTIVIDADE DE CONTESTAÇÃO Certifico que a parte requerida foi 

devidamente citada dos termos da presente ação através de registro do 

Mandado de ID nº 14821674, juntado aos autos em 17/08/2018, tendo 

protocolado a contestação de ID nº 15539498, em 25/09/2018, portanto no 

prazo legal, tendo em vista que a audiência de conciliação se realizou em 

03/09/2018. Tendo em vista o exposto, em cumprimento ao art. 203, § 4º 

do NCPC, abro vistas dos autos à parte autora, para que se manifeste 

acerca da contestação apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 27 de 

setembro de 2018. CAROLINE DA SILVA CRUZ DE SÁ Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000525-22.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

D. M. D. O. D. (REQUERENTE)

I. C. A. S. (ADVOGADO(A))

V. R. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. T. D. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Intimar o advogado da parte autora para que compareça na audiência de 

conciliação a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, designada 

para o dia 05/11/2018 as 15:30 horas, bem como de que, o autor será 

intimado na pessoa do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do 

NCPC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001436-34.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

HUGO VIANA MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CURVELANDIA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo n.º 1001436-34.2018.8.11.0011 

Vistos em correição. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com 

Antecipação de Tutela Específica ajuizada por Hugo Viana Martins em 

face do Estado de Mato Grosso e Município de Curvelândia, cujo valor da 

causa atribuído ao processo pela parte autora foi de R$6.000,00 (seis mil 

reais). Como é cediço, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

por meio da Resolução n. 004/2014/TP, atribuiu aos Juizados Especiais 

Cíveis e da Fazenda Pública a competência para processar e julgar 

causas cujo valor seja no máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, 

observada as restrições previstas no § 1º do art. 2º, da Lei n. 

12.153/2009 (art. 1º). Nessa toada, as exceções legais retro mencionadas 

estão elencadas no art. 2º, da Lei n. 12.153/2009, quais sejam: I - as 

ações de mandado de segurança, de desapropriação, divisão e 

demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais 

e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; II – as 

causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e 

Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas; III – as 

causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão 

imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a 

militares. De ver-se, portanto, que a lide em questão não se enquadra nas 

exceções legais previstas pela referida lei federal. Para além disso, as 

partes são legítimas para litigar perante o Juizado Especial da Fazenda 

Pública desta Comarca, porquanto encontram-se discriminadas no art. 5º 

da Lei 12.153/09, verbis: Art. 5o. Podem ser partes no Juizado Especial da 

Fazenda Pública: I – como autores, as pessoas físicas e as 

microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei 

Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; II – como réus, os 

Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como 

autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas, o que, de 

fato, afasta a competência deste Juízo para processar e julgar o feito. 

Ressalte-se que o posicionamento em questão passou a ser adotado 

somente agora, pois com a implantação do Processo Judicial Eletrônico - 

PJE nesta Comarca como único sistema de processamento de 

informações e prática de atos processuais, em substituição do Sistema 

PROJUDI, obviamente com a observância da ressalva prevista pelo art. 2º, 

da Portaria 396/2018-PRES, a tramitação do processo naquele Juízo terá a 

mesma celeridade deste. À vista disso, DECLINO a competência para 

processar e julgar o presente feito para o Juizado Especial da Fazenda 

Pública desta Comarca, devendo o presente feito ser redistribuído para lá, 

IMEDIATAMENTE. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 27 de 

setembro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000824-96.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

G. M. D. A. (ADVOGADO(A))

J. A. B. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. O. B. (REQUERIDO)

I. S. C. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 
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TEMPESTIVIDADE DE CONTESTAÇÃO Certifico que a requerida foi citado 

dos termos da presente ação em 30/07/2018 (ID 14442796), tendo 

protocolado contestação/reconvenção em 27/09/2018 (ID15587806), no 

prazo legal, visto que a audiência se realizou em 31/08/2018. Tendo em 

vista o exposto em cumprimento ao art. 162, § 4º do CPC abro vistas dos 

autos à parte autora, para manifestar sobre a contestação apresentada. 

Mirassol d''Oeste/MT, 27 de setembro de 2018. CAROLINE DA SILVA 

CRUZ DE SÁ Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001074-32.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri (ADVOGADO(A))

MOACIR DE AGUIAR SOBRINHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

TEMPESTIVIDADE DE CONTESTAÇÃO Certifico que o requerido foi citado 

dos termos da presente ação conforme registro de ciência na aba 

expedientes em 31/08/2018, tendo protocolado contestação em 

21/09/2018(ID15343202), no prazo legal. Tendo em vista o exposto em 

cumprimento ao art. 162, § 4º do CPC abro vistas dos autos à parte 

autora, para manifestar sobre a contestação apresentada. Mirassol 

D'Oeste/MT, 27 de setembro de 2018. Kátia Fernanda Pereira Moretti 

Técnico Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000630-96.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

OTAVIO SEITI SHINTANI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

TEMPESTIVIDADE DE CONTESTAÇÃO Certifico que o requerido foi citado 

dos termos da presente ação conforme registro de ciência na aba 

expedientes em 17/08/2018, tendo protocolado contestação em 

21/09/2018(ID15226847), no prazo legal. Tendo em vista o exposto em 

cumprimento ao art. 162, § 4º do CPC abro vistas dos autos à parte 

autora, para manifestar sobre a contestação apresentada. Mirassol 

D'Oeste/MT, 27 de setembro de 2018. KATIA FERNANDA PEREIRA 

MORETTI Técnico Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001180-91.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA JOSE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

TEMPESTIVIDADE DE CONTESTAÇÃO Certifico que o requerido foi citado 

dos termos da presente ação conforme registro de ciência na aba 

expedientes em 29/08/2018, tendo protocolado contestação em 

27/09/2018(ID15302910), no prazo legal. Tendo em vista o exposto em 

cumprimento ao art. 162, § 4º do CPC abro vistas dos autos à parte 

autora, para manifestar sobre a contestação apresentada. Mirassol 

D'Oeste/MT, 27 de setembro de 2018. KATIA FERNANDA PEREIRA 

MORETTI Técnico Judiciária Mirassol d''Oeste/MT, 27 de setembro de 2018. 

CAROLINE DA SILVA CRUZ DE SÁ Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001144-49.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE BATISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

TEMPESTIVIDADE DE CONTESTAÇÃO Certifico que o requerido foi citado 

dos termos da presente ação conforme registro de ciência na aba 

expedientes em 29/08/2018, tendo protocolado contestação em 

21/09/2018(ID15302899), no prazo legal. Tendo em vista o exposto em 

cumprimento ao art. 162, § 4º do CPC abro vistas dos autos à parte 

autora, para manifestar sobre a contestação apresentada. Mirassol 

D'Oeste/MT, 27 de setembro de 2018. KATIA FERNANDA PEREIRA 

MORETTI Técnico Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001145-34.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VANETE SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

TEMPESTIVIDADE DE CONTESTAÇÃO Certifico que o requerido foi citado 

dos termos da presente ação conforme registro de ciência na aba 

expedientes em 17/09/2018, tendo protocolado contestação em 

21/09/2018(ID15302286), no prazo legal. Tendo em vista o exposto em 

cumprimento ao art. 162, § 4º do CPC abro vistas dos autos à parte 

autora, para manifestar sobre a contestação apresentada. Mirassol 

D'Oeste/MT, 27 de setembro de 2018. KATIA FERNANDA PEREIRA 

MORETTI Técnico Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000741-80.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JACIRA DE SOUZA SILVA (AUTOR(A))

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

TEMPESTIVIDADE DE CONTESTAÇÃO Certifico que o requerido foi citado 

dos termos da presente ação conforme registro de ciência na aba 

expedientes em 17/09/2018, tendo protocolado contestação em 

21/09/2018(ID15317746), no prazo legal. Tendo em vista o exposto em 

cumprimento ao art. 162, § 4º do CPC abro vistas dos autos à parte 

autora, para manifestar sobre a contestação apresentada. Mirassol 

D'Oeste/MT, 27 de setembro de 2018. KATIA FERNANDA PEREIRA 

MORETTI Técnico Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000924-51.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GERVASIO PANISSO (AUTOR(A))

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 
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TEMPESTIVIDADE DE CONTESTAÇÃO Certifico que o requerido foi citado 

dos termos da presente ação conforme registro de ciência na aba 

expedientes em 17/08/2018, tendo protocolado contestação em 

21/09/2018(ID15231357), no prazo legal. Tendo em vista o exposto em 

cumprimento ao art. 162, § 4º do CPC abro vistas dos autos à parte 

autora, para manifestar sobre a contestação apresentada. Mirassol 

D'Oeste/MT, 27 de setembro de 2018. KATIA FERNANDA PEREIRA 

MORETTI Técnico Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000959-11.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

DEVANIR PERINETTI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

TEMPESTIVIDADE DE CONTESTAÇÃO Certifico que o requerido foi citado 

dos termos da presente ação conforme registro de ciência na aba 

expedientes em 17/08/2018, tendo protocolado contestação em 

21/09/2018(ID15232024), no prazo legal. Tendo em vista o exposto em 

cumprimento ao art. 162, § 4º do CPC abro vistas dos autos à parte 

autora, para manifestar sobre a contestação apresentada. Mirassol 

D'Oeste/MT, 27 de setembro de 2018. KATIA FERNANDA PEREIRA 

MORETTI Técnico Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000991-16.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA GONCALVES SIQUEIRA (AUTOR(A))

ELIANE ASSUNCAO BELTRAMINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

TEMPESTIVIDADE DE CONTESTAÇÃO Certifico que o requerido foi citado 

dos termos da presente ação conforme registro de ciência na aba 

expedientes em 17/09/2018, tendo protocolado contestação em 

21/09/2018(ID15316418), no prazo legal. Tendo em vista o exposto em 

cumprimento ao art. 162, § 4º do CPC abro vistas dos autos à parte 

autora, para manifestar sobre a contestação apresentada. Mirassol 

D'Oeste/MT, 27 de setembro de 2018. KATIA FERNANDA PEREIRA 

MORETTI Técnico Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000704-53.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA CAIRES DE LIMA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

VANESSA CAIRES DE LIMA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que impulsiono os autos para 

intimar o advogado da parte autora para que se manifeste acerca da 

certidão do Oficial de Justiça de ID nº 15455966, no prazo legal, cujo teor 

transcrevo: "Certifico, que dirigi-me até o endereço constante e ali 

constatei que está em funcionamento o estabelecimento Lanchonete 

Subway e que a empresa Executada: VANESSA CAIRES DE LIMA & CIA 

LTDA, há tempos fechou suas atividades no endereço constante, diante 

do exposto, não localizando a representante legal da empresa executada 

acima mencionada, DEIXEI de CITÁ-LA e devolvo o presente para os 

devidos fins. Dou fé."

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000548-65.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANSUELO FERRAI DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que impulsiono os autos para 

intimar o advogado da parte autora para que se manifeste acerca da 

certidão do Oficial de Justiça de ID 15494019, no prazo legal, cujo teor 

transcrevo: "Certifico eu Oficial de Justiça que me dirigi ao endereço 

mencionado no mandado, e ali, após buscas NÃO FOI POSSÍVEL 

PROCEDER A APREENSÃO do bem indicado no mandado, haja vista não 

encontra-lo, pois fui recebido pelo requerido FRANSUELO FERRAI DOS 

SANTOS, e este me disse que o bem está na cidade de Araputanga, logo, 

PROCEDI A CITAÇÃO do requerido FRANSUELO FERRAI DOS SANTOS, 

dando-lhe ciencia de todos os termos da presente ação, qual bem ciente 

ficou e exarou sua assinatura aceitando a contrafé anexada à cópia da 

petição inicial que lhe ofereci. Certifico, outrossim que o requerido me 

informou que fez um acordo com o banco, e me apresentou um 

comprovante de pagamento. O referido é verdade e dou fé."

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 263840 Nr: 3543-68.2018.811.0011

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Borges Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Capixaba Ltda - EPP, Castelão 

Supermercado Ltda - EPP, Castelão Supermercado Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimeire dos Santos Oliveira 

- OAB:19226, Josimeire Santos Oliveira - OAB:19.226

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401

 Intimar a advogada do autor sobre a R. decisão de fls. 17, cujo teor 

transcrevo:"Código n° 263840. Vistos em Correição; Trata-se de 

habilitação de crédito ajuizada por Aparecido Borges Martins em face de 

Castelão Supermercado Ltda., Castelão Supermercado EPP e 

Supermercado Capixaba Ltda. EPP, no qual pretende a habilitação do 

crédito de natureza trabalhista no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 

Com a inicial, vieram os documentos de fls. 10/15. Vieram conclusos. 

Decido. Analisando os autos, percebe-se que o crédito cuja habilitação se 

almeja é oriundo de transação homologada na Justiça Trabalhista em 20 de 

junho de 2018 e, portanto, é provável que não esteja arrolada no quadro 

geral de credores. Sem embargo de posterior manifestação do 

Administrador Judicial e das recuperandas, determino a habilitação 

provisória do crédito no valor R$ 4.000,00 (quatro mil reais), na classe 

trabalhista, para resguardar os direitos do credor em face da 

recuperação. No que diz respeito ao direito de voz e voto, muito embora a 

presente assembleia seja continuação da primeira suspensa outrora, vale 

dizer que o art. 10º, §1º da LRF autoriza os titulares de créditos derivados 

de relação de trabalho, posto que retardatários, a ter direito de voto nas 

deliberações da assembleia-geral de credores, sem, contudo, 

interferência no quórum de instalação já apurado, a propósito: Art. 10. Não 

observado o prazo estipulado no art. 7o, § 1o, desta Lei, as habilitações 

de crédito serão recebidas como retardatárias. § 1o Na recuperação 

judicial, os titulares de créditos retardatários, excetuados os titulares de 

créditos derivados da relação de trabalho, não terão direito a voto nas 

deliberações da assembléia-geral de credores. Passado o conclave, 

intimem-se as recuperandas e o Administrador Judicial para que se 

manifestem no feito, em cinco dias, sucessivamente. Na sequência, 

colha-se manifestação do MP e volvam-me os autos conclusos para a 

sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 24 de setembro de 

2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 263840 Nr: 3543-68.2018.811.0011

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Aparecido Borges Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Capixaba Ltda - EPP, Castelão 

Supermercado Ltda - EPP, Castelão Supermercado Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimeire dos Santos Oliveira 

- OAB:19226, Josimeire Santos Oliveira - OAB:19.226

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401

 Intimar o advogado das requeridas para que se manifestem no feito, em 

cinco dias, sucessivamente. Bem como intimá-lo sobre a R. deicsão de fls. 

17, cujo dispositivo transcrevo:"... Passado o conclave, intimem-se as 

recuperandas e o Administrador Judicial para que se manifestem no feito, 

em cinco dias, sucessivamente. Na sequência, colha-se manifestação do 

MP e volvam-me os autos conclusos para a sentença. Intimem-se. 

Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 24 de setembro de 2018. Edna Ederli 

Coutinho, Juíza de Direito"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 249219 Nr: 2695-18.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gleisson Jean Alves Lourenço

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sarah Caroline Mendes 

Pinheiro - OAB:16008

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8184-A

 Intimar o advogado das partes sobre a r. decisão de fls 167, cujo teor 

transcrevo:Defiro o pedido de fl. 166, para tanto, determino que seja 

oficiado a Conta Única do Poder Judiciário solicitando a vinculação dos 

numéricos depositados às fls. 146-vº/147.

Empós, expeça-se alvará para liberação dos valores vinculados para a 

conta bancária indicada à fl. 166, porquanto a causídica constituída nos 

autos possui poderes para receber e dar quitação.

 Por fim, em nada sendo requerido pelas partes no prazo de 15 (quinze) 

dias, arquive-se o presente feito, com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 257598 Nr: 729-83.2018.811.0011

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias Marques Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Theolina Schuch

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ribeiro Negrão - 

OAB:4632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 31 cujo teor 

transcrevo:" Com fulcro no art. 313 , I, do Código de Processo Civil, 

SUSPENDO o presente feito pelo prazo de 03 (três) meses, ante a 

comunicação do falecimento da requerida Theolina Schuch, conforme 

certidão do Oficial de Justiça carreada à fl. 25.

 Desse modo, intime-se a parte autora para que promova a citação do 

espólio do falecido, no prazo de suspensão supramencionado, nos termos 

do art. 313, §2º, inciso II do mesmo Codex.

Decorrido o prazo acima e sem manifestação, certifique-se e volvam-me 

conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 257797 Nr: 837-15.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juvenal Ferreira da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Departamento Estadual de Transito de Mato 

Grosso DETRAN-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO MARCIO DE LARA 

SORIANO - OAB:3946/O

 Intimar o advogado da parte requerida sobre a r. decisão de fls. 73, cujo 

teor transcrevo:"Manifeste-se o requerido, em 15 dias, sobre o documento 

anexado às fls. 70/71, nos moldes do art. 437, §1º do Código de Processo 

Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 28692 Nr: 2558-85.2007.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deolindo Anjoulette

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelmo Góes Emerick - 

OAB:10904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reiterar a intimação do advogado da parte autora para que informe nos 

autos, no prazo legal, o número da conta, agência e banco, para 

expedição de Alvará Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 243196 Nr: 4551-51.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Mara Argenti Alvarenga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosangela Iesenco, Rosiley Tarcila Victorio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosiane Pereira dos Santos - 

OAB:21.789, Valdinei Rodrigues Salgueiro - OAB:14862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Gomes de Carvalho - 

OAB:19.970, Rafael Almeida Tamandaré Novaes - OAB:19.946

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 275, cujo 

teor transcrevo:" Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Em nada sendo requerido pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquivem-se os autos com as baixas anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 253521 Nr: 5003-27.2017.811.0011

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Pedro Campos, Donizeth Antunes Simões, LdSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudineia da Silva, Antonio Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adrielle dos Santos Bachega - 

OAB:15.192

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada dos requerentes que foi designada audiência para 

oitiva dos requerentes, dia 03 de outubro de 2018, às 15h00.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 98081 Nr: 247-19.2010.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ariel Henrique Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brandina Figueiredo de Aquino Soalheiro, Maior 

Construções Ltda, Seguradora Brasil Veículos - Cia de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELLY ª STORTI 

ASSUNÇÃO - OAB:15923-E, Gustavo Tostes Cardoso - OAB:6635, 

Jacó Carlos Silva Coelho - OAB:13721

 Intimar os advogados das partes sobre a r. sentença de fls. 530, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:”Conforme se infere à fl. 527/528, vislumbra-se 

que o executado efetivou o pagamento do débito reclamado nos autos, 

não havendo verbas a serem adimplidas.

Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente, sendo 

a extinção do feito medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 

924, II, do Novo Código de Processo Civil.
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Oficie-se a Conta Única do Poder Judiciário solicitando a vinculação do 

numérico depositado à fl. 520 e, na sequência, expeça-se alvará em do 

requerente.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 260782 Nr: 2146-71.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido liminar (art. 282 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso, DRLA, 

WKLdO, KJLdO, LCLdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janaina Lemes Moreira, Carlos Francisco de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 2146-71.2018.811.0011

 ESPÉCIE: Ação de Rito Ordinário com pedido liminar (art. 282 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

PARTE REQUERENTE: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso e 

outros

PARTE REQUERIDA: Janaina Lemes Moreira e Carlos Francisco de Oliveira

INTIMANDO(A, S): Carlos Francisco de Oliveira, Cpf: 53777255149, Rg: 

0725313-3 SSP/MT, Filiação: João Rodrigues de Oliveira e de Carmita 

Francisca de Oliveira, data de nascimento: 23/08/1969, brasileiro(a), 

natural de Dourados-MS, convivente, serviços gerais/desempregado

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 12/06/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: ...À luz do exposto, e por tudo que consta nos autos, com 

fulcro no art. 227 da Constituição da República Federativa do Brasil c/c 

com os arts. 19, 22, 24 e 129 do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

c/c os arts. 1.634, 1.635 e 1.638 todos do Código Civil, c/c art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão entalhada na inicial para: DESTITUIR o poder familiar de Janaína 

Lemes Moreira em relação aos menores sobre os filhos D. R. L.A.r, W. K. 

L. de O., K.J. L. de O. e L. C. L. de O., bem como o poder familiar de Carlos 

Francisco de Oliveira em relação aos filhos W. K. L. de O., K. J. L. de O. e 

L.C. L.de O. Sem custas, consoante previsão legal estampada no artigo 

141, § 2º, da Lei 8.069/1990. Preclusas as vias recursais, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de praxe. P. R. I. Cumpra-se. Mirassol D’ 

Oeste - MT, 10 de setembro de 2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito

Eu, Kátia Fernanda Pereira Moretti - Técnico Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 26 de setembro de 2018.

Caroline da Silva Cruz de Sá

Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 172808 Nr: 4428-92.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Cirilo Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco José dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:16.305, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Duarte Prioto - 

OAB:18.566

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 234, cujo 

dispositivo transcrevo:"Desse modo, considerando-se que o executado já 

fora devidamente intimado para efetuar o pagamento do débito reclamado, 

por intermédio do advogado, conforme denota-se à fl. 212, dou 

prosseguimento ao feito, razão pela qual determino que intimação da parte 

exequente para que junte aos autos planilha atualizada do débito 

reclamado, em 15 (quinze) dias, devendo conter a incidência da multa 

prevista no art. 523, §1º do CPC, no importe de 10% (dez por cento) sobre 

o valor do débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo 

patamar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 251771 Nr: 3973-54.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRD, MDdP, GDdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosiane Pereira dos Santos - 

OAB:21.789, Valdinei Rodrigues Salgueiro - OAB:14862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 102, cujo 

teor transcrevo:"

Intime-se a parte exequente para que junte aos autos planilha de débito 

atualizada, no prazo de 15 (quinze) dias.

Empós, volvam-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 244090 Nr: 82-25.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edmar Augusto de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sônia Castilho Rocha - OAB:RO / 

2.617, Tayse Fernanda Botelho Barros - OAB: 19.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 144, cujo 

teor transcrevo:" Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região.

Em nada sendo requerido pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquivem-se os autos com as baixas anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 239604 Nr: 2600-22.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darley Mariano dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 144, cujo 

teor transcrevo:" Diante da possibilidade de atribuição de efeitos 

infringentes aos embargos interpostos às fls. 141/142, intime-se a parte 

embargada para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos do art. 1.023, §2º do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam-me 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 236372 Nr: 925-24.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Célia Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton José Rodrigues, Casa Grande Veículos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luiz Picoli Herrera - 

OAB:21.121, Rafael Herrera de Oliveira - OAB:18.387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 78, cujo teor 

transcrevo:"Vistos em correição;Analisando os autos, sobretudo a 

sentença de fls. 31/34, constata-se que a parte requerida restou 

sucumbente, de modo que ela é quem deve ser intimada a efetuar o 
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pagamento das custas e despesas processuais e não a parte autora, 

conforme certificado à fl. 46. Posto isso, retornem os autos para a Central 

de Arrecadação para corrigir o lapso estampado na certidão retro, bem 

como evitar que a parte autora seja indicada a protesto pela ausência do 

recolhimento das custas e despesas processuais.Em atenção à petição 

de fls. 75/76, antes de determinar a conversão do presente feito em 

cumprimento de sentença, deverá o requerente adequar o seu 

requerimento aos ditames do art. 524 do Código de Processo 

Civil.Intimem-se.Cumpra-se.Mirassol D’Oeste-MT, 12 de setembro de 

2018Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 133725 Nr: 1963-47.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Angelo Magri Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8834, Viviane Souza do Couto - OAB:13.637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para se manifestar nos autos sobre o 

cálculo juntado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 159558 Nr: 1605-48.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delina Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ovelar - OAB:6270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 134, cujo 

teor transcrevo:" Vistos em correição.Intime-se a parte autora para que se 

manifeste acerca do pedido formulado pela Autarquia Federal à fl. 132, no 

prazo de quinze dias, advertindo-se que o silêncio será interpretado como 

anuência tácita aos cálculos apresentados pelo requerido.Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e volvam-me conclusos 

para ulteriores deliberações. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 14 de setembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 238929 Nr: 2227-88.2016.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PECdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mercia Vilma do Carmo - 

OAB:8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 Intimar os advogados das partes sobre a decisão de fls. 405/406,cujo 

dispositivo transcrevo:”...Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de visitas 

supervisionadas, restabelecendo-se o regime de visitação fixado na 

decisão de fls. 326/327, ficando os avós paternos, o pai ou a tia paterna, 

Sra. Mércia, encarregados de buscar e devolver Guilherme na residência 

de sua genitora, em sábados alternados, iniciando-se no próximo fim de 

semana, dia 29/09/2018, das 13h00min às 18h00min. Concomitantemente, 

determino a intimação das partes autora e ré para que indiquem, em 15 

dias, pessoas de sua inteira confiança que possam realizar o traslado de 

Guilherme entre a família materna e paterna durante os dias de visitação, 

neste primeiro momento, com vistas a evitar, primeira e principalmente, o 

desgaste emocional da criança e, em segundo plano, que o 

relacionamento conturbado entre as partes embarace sobremaneira o 

estreitamento dos laços afetivos do menino com a família do pai. 

Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste – MT, 25 de setembro de 2018. 

Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 262806 Nr: 3048-24.2018.811.0011

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Edilma Beserra da Silva Costa, Edvaldo do Carmo Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado dos requerentes sobre a R. Decisão de fls. 25/26, cujo 

dispositivo transcrevo:"...Diante do exposto, CONCEDO a guarda 

provisória de Luiz Karlos Lemes de Oliveira a Edilma Beserra da Silva 

Costa e Edvaldo do Carmo Costa, com fundamento no artigo 33, §2º, da 

Lei nº 8.069/1990, devendo ser lavrado o respectivo termo, conforme 

dispõe artigo 32 do mesmo Codex.

 Os guardiões deverão ser intimados a firmar o termo de compromisso 

provisório, no prazo de 05 (cinco) dias, de bem e fielmente desempenhar o 

encargo, o que a obriga à prestação de assistência material, moral e 

educacional à criança, conferindo-lhe o direito de opor-se a terceiros, 

inclusive aos pais, advertindo-os que a guarda, ora concedida, poderá ser 

revogada a qualquer tempo. ..."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 15473 Nr: 2218-83.2003.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amylcar Eduardo P. Romero 

. - OAB:

 Intimar o advogado do requerido para querendo, no prazo legal, oferte as 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo autor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 31189 Nr: 1725-33.2008.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Reis Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abdilatif Mahamed Tufaile - 

OAB:34359/SP, Julio Cesar Massam Nichols - OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que informe o atual e correto 

endereço de seu cliente, tendo em vista a certidão do oficial de justiça de 

fls 184, cujo teor transcrevo:ertifico, que em cumprimento ao retro 

mandado, dirigi-me até o Assentamento São Saturnino e ali procurei pelo 

Sítio Sol Nascente e pelo Requerente: DANIEL REIS AGUIAR, mas não os 

encontrei, em contato com a Sra. Patrícia Aguiar da Silva que se identificou 

sendo sobrinha do requerente, disse que o mesmo mudou para uma Gleba 

a 150 KM da cidade de Matupá-MT, diante do exposto, não o encontrando, 

DEIXEI de INTIMÁ-LO, sendo assim devolvo o presente à Central de 

Mandados para os devidos fins. Dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 188573 Nr: 2419-26.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hiper JN - Comércio de Materiais p/ Construção Ltda, 

Clailton Frioso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Fátima Cordeiro Bis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso - 

OAB:15.679, Juliana Fernandes Sá - OAB:16.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 124, cujo 

teor transcrevo:" Manifeste-se a parte exequente acerca da petição 

carreada às fls. 122/122-vº, em 15 (quinze) dias.

 Decorrido o prazo, com ou manifestação, certifique-se e façam-me 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 228996 Nr: 1273-76.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Vieira Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:18777/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 44, cujo teor 

transcrevo:" Como é de conhecimento desta Magistrada o exequente Dr. 

Sérgio Vieira Ramos, faleceu no decorrer desta demanda, todavia, até o 

presente momento não fora regularizada a sucessão processual e 

tampouco manifestação nesse sentido. Desta feita, suspendo o processo 

pelo prazo máximo de 03 (três) meses, com fulcro no art. 313 , I, do 

Código de Processo Civil e, por consectário, determino a intimação 

causídica constituída nos autos para que regularize a representação 

processual do espólio do de cujus, sob pena de extinção do processo 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 313, § 2º, inciso II, do Código 

de Processo Civil.

 Findado o prazo suso, com ou sem manifestação, certifique-se e 

volvam-me conclusos para ulteriores deliberações.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 102802 Nr: 878-60.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alenilto Borges de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Marcos de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IHANCO MOREIRA CARVALHO - 

OAB:16683, Oswaldo Alvarez de Campos Junior - OAB:6.702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Alves da Cruz - 

OAB:5059

 Intimar os advogados das partes sobre a r. decisão de fls. 162, cujo teor 

transcrevo:"

Considerando-se o teor da certidão de fl. 161, que informa que os imóveis 

penhorados se situam na Comarca de São José dos Quatro Marcos, MT, 

determina-se o cancelamento da hasta pública designada à fl. 159.

Outrossim, determina-se a expedição de carta precatória para a referida 

Comarca com a finalidade de levar à hasta pública penhorados à fl. 126.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 249219 Nr: 2695-18.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gleisson Jean Alves Lourenço

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sarah Caroline Mendes 

Pinheiro - OAB:16008

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8184-A

 Intimar o advogado do autor de que foi expedido Alvara Eletronico nº 

434472-3/2018 referente aos valores depositados nos presentes autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 254311 Nr: 5326-32.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela Iesenco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Departamento Estadual de Transito de Mato 

Grosso, Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Almeida Tamandaré 

Novaes - OAB:19.946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Lúcio Franco Pedrosa 

- OAB: 5.746

 Intimar os advogados das partes sobre a r. decisão de fls. 76, cujo teor 

transcrevo:"Tendo em vista o pedido genérico das partes de produção de 

provas, intime-se as partes para que especifiquem, em 15 (quinze) dias, 

quais provas pretendem produzir, sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 255349 Nr: 5749-89.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Teixeira Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:20.694, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para querendo, no prazo legal, oferte as 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 237763 Nr: 1647-58.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelaide de Souza Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Habitação Popular do Estado de 

Mato Grosso, MT Fomento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, Wagner Peruchi de Matos - OAB:9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO RODRIGO 

RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:10028

 Intimar o advogado da parte autora de que se encontram nesta secretaria 

a carta de adjudicação à vossa diposição.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 223899 Nr: 4316-55.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdezito Lopes Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodolpho Carvalho Furlan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Fanaia Castrilon - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana Fernandes Sá - 

OAB:16.655

 Intimar o advogado da parte requerida sobre a r. decisão de fls. 122, cujo 

teor transcrevo:"Considerando-se que o cumprimento de sentença está a 

tramitar em autos apartados, desapensem-se estes autos daqueles e 

arquivem-se, com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 263757 Nr: 3494-27.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Brito de Souza Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Mendes Leal Filho, Agropecuária Novo 

Milênio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benedita Ivone Adorno - 

OAB:6391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 121, cujo 

dispositivo transcrevo:" Os autos vieram conclusos ao recebimento ou 

não da inicial, tendo o autor pugnado pela concessão das benesses da 

justiça gratuita, deste modo, verifico que o pleito necessita de dilação 

probatória. Considerando que o autor se limitou a alegar a hipossufiência 

(fls.42), verifico que o conjunto probatório acostado aos autos é 

insuficiente para o seu deferimento, deste modo, INTIME-SE o(a) douto(a) 

causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, aporte aos autos 

documentações hábeis que promovam a comprovação da alegada 

impossibilidade de suportar as custas/despesas processuais em prejuízo 

do sustento próprio e de sua família, nos termos do art. 321 do NCPC. 

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE."

 Edital de Intimação
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 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 217039 Nr: 3157-77.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Konvikção Bijuterias Ltda-ME, Hallison Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitor Silva Xavier Ferreira, Felipe Silva Ferreira 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviane Souza do Couto - 

OAB:13637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:15

Nome do(a,s) Intimando(a,s): Vitor Silva Xavier Ferreira, Cpf: 59356782172

Nome e cargo do digitador:Kátia Fernanda Pereira Moretti - Técnico 

Judiciária

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:SENTENÇA: ...Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos vertidos na inicial, com fundamento no art. 487, 

I do Código de Processo Civil, para condenar os requeridos Vitor Silva 

Xavier Ferreira e Felipe Silva Ferreira ME ao pagamento de: a) R$ 

366.276,85 (trezentos e sessenta e seis mil, duzentos e setenta e seis 

reais e oitenta e cinco centavos) a título de danos materiais, acrescido de 

juros de mora no importe de 1% (um por cento), incidente desde a data da 

citação e correção monetária, pelo índice INPC desde a data do efetivo 

prejuízo; e b) R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, 

acrescido de juros de mora no importe de 1% (um por cento) ao mês 1% 

ao mês, a partir da data do evento danoso (Súmula n.º 54), e correção 

monetária pelo índice INPC, desde a data do arbitramento da presente 

indenização. Condeno os requeridos ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem como honorários de sucumbência, cuja verba arbitro em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Preclusas as vias 

recursais, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se, com as 

baixas e anotações de estilo. P. R. I. C. Cumpra-se, com a máxima 

urgência, por se tratar de processo inserido na Meta 02/2018-CNJ. 

Mirassol D’Oeste - MT, 27 de agosto de 2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza 

de Direito"

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010121-81.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri (ADVOGADO(A))

ELIANE CIBELE CESARIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos (ADVOGADO(A))

ELADIO MIRANDA LIMA (ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI/BRASIL TELECOM S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  M I R A S S O L  D ' O E S T E 

Processo:8010121-81.2013.8.11.0011 REQUERENTE: ELIANE CIBELE 

CESARIO REQUERIDO: OI/BRASIL TELECOM S.A CERTIDÃO DE 

INTIMAÇÃO Certifico que, em cumprimento a Ordem de Serviço n. 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação das 

partes acerca dos cálculo atualizado e juntado ao Id. 15582596, mais 

especificamente, da parte exequente, para que se manifeste sobre os 

cálculos, bem como acerca do pagamento da indenização, em (05) cinco 

dias, ficando, desde já, advertida que, em caso de silêncio, será efetuada 

a compensação entre o valor devido à exequente com a condenação 

aplicada no evento 117, no importe delineado pelo Contados do Juízo, tudo 

em conformidade com as R. Decisões de Id. 15075771 e 5166099. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 27 de setembro de 2018 

MAYLA GIMENES DE MELO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000315-68.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO LACERDA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000315-68.2018.8.11.0011. REQUERENTE: ADRIANO LACERDA GOMES 

DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95, fundamento e decido. De proêmio, cumpre destacar que o caso 

em comento comporta o julgamento antecipado da lide, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória, nos termos do inciso I 

do art. 355 do CPC, vejamos: Art. 355 “O juiz julgará antecipadamente o 

pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando: I- não 

houver necessidade de produção de outras provas;”. O C. Superior 

Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão, asseverando que 

“presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 

é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, 

REsp 2.833-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 

17.09.90, p. 9.513). No mérito, o pedido inicial deve ser julgado 

improcedente. Destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz do 

Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e 

de interesse e função social, de natureza cogente, como disposto no 

artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no consumidor a 

parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade 

formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para 

acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. Não obstante os argumentos lançados na 

exordial e ratificados na impugnação à contestação, depreende-se dos 

autos que a requerente que não logrou em demonstrar o fato constitutivo 

de seu direito, mesmo com a inversão do ônus da prova deferido em seu 

favor, visto que não se desincumbiu do encargo de provar ter de fato 

quitado os valores apresentados pelo requerido, referentes aos 

documentos de ID 14564140, as quais foram expedidas e assinadas em 

seu nome, contendo inclusive o número de seu RG, CPF, conforme 

informado pela reclamada. Além disso, verifico que a autora não justificou 

o porque de referido contrato estar em seu nome, quando afirmou na 

inicial não ter conhecimento da origem do débito, razão pela qual, 

presume-se verdadeira as alegações da reclamada, que logrou comprovar 

fato extintivo do direito alegado na exordial. Assim, clarividente que a 

negativação enviada pela demandada é perfeitamente cabível e legítima, 

porquanto estar apenas exercendo seu regular direito ao cobrar parcela 

atrasada. Vê-se, pois, que caberia à autora a comprovação do fato 

constitutivo do direito alegado, conforme a dicção do artigo 373, inciso I, 

do Código de Processo Civil, mesmo com a inversão do ônus da prova, 

sendo certo que, in casu, a reclamada demonstrou fato extintivo do direito 

do autor, uma vez que totalmente devida a cobrança efetuada. Assim, 

completamente ausente de plausibilidade os argumentos lançados pela 

reclamante, devendo a presente ser julgada improcedente. Nesse sentido: 

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DE REPETIÇÃO 

DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PAGAMENTO COM 

ATRASO. COBRANÇAS FINANCEIRAS. COBRANÇA DEVIDA. ATO ILÍCITO 

NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA 

DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. A parte autora pede provimento ao recurso 

para reformar a sentença que julgou improcedente a presente ação, a fim 

de que seja condenada a ré à restituição em dobro dos valores cobrados, 

supostamente a maior, e à indenização a título de danos morais. Relação 

de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 

6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a parte autora da 

comprovação mínima de suas alegações, nos termos do art. 333, inciso I, 

do CPC. Não se configura ato ilícito praticado pela ré passível de 
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indenização ou restituição, uma vez que essa cobrou, sob o título de "itens 

financeiros" os encargos relativos ao pagamento realizado com atraso da 

fatura do mês antecedente, conforme se verifica às fls. 16 e 21. Em 

relação às faturas de fls. 15, 17, 18, 19, 20 cabia à parte autora 

demonstrar a irregularidade da cobrança, acostando a prova da regular 

realização do pagamento da fatura imediatamente anterior. Não o fazendo, 

torna-se inviável o reconhecimento da irregularidade das mesmas. Assim, 

deve ser mantida a sentença recorrida que julgou improcedentes os 

pedidos da inicial. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71005489059, Primeira Turma... Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 02/09/2015).” “APELAÇÃO 

CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C. INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL. MENSALIDADES EM ATRASO. COBRANÇAS 

DEVIDAS - NEGATIÇÃO DO NOME SPC/SERASA - DÉBITO EXISTENTE - 

AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO - EXERCÍCIO REGULAR DO 

DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Nos termos do artigo 

333, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar o 

fato constitutivo do direito dele. O não pagamento da dívida enseja a 

inclusão do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por 

configurar exercício regular do direito do credor, não se podendo falar em 

dano moral indenizável. 2. Recurso improvido. (Tribunal de Justiça do Piauí 

TJ-PI - Apelação Cível : AC 00112937420118180140 PI 201300010048039, 

Orgão Julgador 2ª Câmara Especializada Cível Publicação 05/08/2015 

Julgamento 14 de Julho de 2015 Relator Des. José Ribamar Oliveira)” 

“AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS 

COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ? COBRANÇA DEVIDA ? ATRASO NOS 

PAGAMENTOS ? INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES ? 

VALORES DEVIDOS ? DANO MORAL NÃO CONFIGURADO ? CULPA 

EXCLUSIVA DOS AUTORES ? SENTENÇA DE MANTIDA. Recurso 

conhecido e improvido. Diante do exposto, resolve esta Turma Recursal, 

por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe 

provimento, nos exatos termos do vot (TJPR - 2ª Turma Recursal - 

0001619- 55.2014.8.16.0162/0 - Sertanópolis - Rel.: Marco VinÃcius 

Schiebel - - J. 17.02.2016)” Desse modo, não obstante a inversão do ônus 

da prova, a requerida logrou êxito em provar fato extintivo da pretensão 

do requerente, desincumbindo-se do seu ônus probatório, impondo a 

improcedência da demanda. Ademais, compulsando exaustivamente os 

autos, verifica-se que a autora ingressou com a presente actio negando a 

existência de contrato com a requerida, mesmo tendo assinado termo de 

adesão, ou seja, detinha consciência dos débitos que seriam gerados em 

seu nome, estando patente ao meu ver a litigância de má fé por parte da 

autora, nos moldes do artigo 80, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil, senão, vejamos: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: 

(...) II - alterar a verdade dos fatos; (...)”. Acerca da Litigância de má-fé, 

Humberto Theodoro Júnior (In Código de Processo Civil Anotado, 2016, p. 

97-98) afirma que se caracteriza quando ocorre a violação de deveres 

éticos do devido processo legal. Vejamos: “A configuração da litigância de 

má-fé decorre de infração praticada sobretudo contra os deveres éticos 

que não podem ser ignorados na função social do devido processo legal. 

Não seria um processo justo aquele que deixasse de exigir dos 

participantes da relação processual a fidelidade à boa-fé, à veracidade, 

ao uso regular das faculdades processuais e aos fins privados e sociais 

da lei. Todos os incisos do art. 80 correspondem a quebras do princípio da 

boa-fé no domínio do processo”. No mesmo sentido, são os seguintes 

arestos do Superior Tribunal de Justiça quando verificada a litigância de 

má-fé pela alteração da verdade dos fatos: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA 

JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. 1. Nos 

termos do art. 535 do Código de Processo Civil, os embargos de 

declaração não se prestam para provocar o reexame de matéria já 

decidida. 2. Inexiste erro material a ser sanado na via dos embargos de 

declaração, se o acórdão embargado manifesta-se de modo claro e 

objetivo sobre a matéria submetida à apreciação da Corte. 3. 

Reconhece-se a litigância de má-fé da parte que, mesmo após ter sido 

alertada por duas vezes, expõe os fatos em juízo em desconformidade 

com a verdade. Inteligência do art. 14, I, do Código de Processo Civil. 4. 

Embargos de declaração rejeitados e aplicada multa por litigância de 

má-fé. (EDcl nos EDcl no REsp 294.586/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2006, DJ 05/12/2006, p. 

241). (negritos acrescidos). DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

ORDINÁRIA AJUIZADA ANTES DO ADVENTO DA MP 2.180-35/01. JUROS 

MORATÓRIOS. 12% AO ANO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. ART. 

17, II, C/C 18, CAPUT, DO CPC. MULTA. APLICAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. As disposições contidas na MP 2.180-35/01, 

por terem natureza de norma instrumental, com reflexos na esfera 

jurídico-material das partes, somente são aplicáveis aos casos ajuizados 

posteriormente à sua vigência, ou seja, 24/8/01. Hipótese em que a ação 

foi ajuizada em 1995, pelo que os juros moratórios devem ser fixados no 

percentual de 12% ao ano. 2. Caracterizada a litigância de má-fé da 

embargante, pela tentativa de alterar a verdade dos fatos, é de rigor sua 

condenação ao pagamento da multa de 1% sobre o valor da causa, 

prevista no art. 17, II, c/c 18, caput, do CPC. 3. Agravo regimental 

improvido. (AgRg no REsp 857.051/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2007, DJ 07/02/2008, p. 1). 

(negritos acrescidos). Dessa forma, como demonstrado alhures, a parte 

autora ingressou com a presente ação alterando a verdade dos fatos que, 

em tese, constituíam seu direito. Conforme demonstrado pela requerida 

inexistia o direito que fora pleiteado pela autora, eis que a cobrança fora 

totalmente legal, sendo inclusive dada baixa na pendência, não sendo 

efetivada a ameaça de negativação, caracterizando, portanto, a litigância 

de má-fé da parte autora. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial, revogando a liminar alhures deferida, com fundamento no 

artigo 487, I do Código de Processo Civil. CONDENO o requerente 

ADRIANO LACERDA GOMES DA SILVA ao pagamento das custas e 

despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 

1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. 

CONDENO a autora, ainda, ao pagamento de 1% (um por cento) do valor 

da demanda, pela caracterização de litigância de má-fé, na presente 

demanda. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de eventual 

recurso. Transcorrido in albis e certificando o trânsito em julgado. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. 

Mirassol D’Oeste/MT, 27 de setembro de 2018. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000407-46.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

AMIR OSVANDO FRANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000407-46.2018.8.11.0011. REQUERENTE: MARCOS ALVES PEREIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, fundamento e 

decido. De proêmio, cumpre destacar que o caso em comento comporta o 

julgamento antecipado da lide, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória, nos termos do inciso I do art. 355 do 

CPC, vejamos: Art. 355 “O juiz julgará antecipadamente o pedido, 

proferindo sentença com resolução do mérito, quando: I- não houver 

necessidade de produção de outras provas;”. O C. Superior Tribunal de 

Justiça já se pronunciou sobre a questão, asseverando que “presentes as 

condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, 

e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 2.833-RJ, 

Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513). 

Quanto à preliminar de ausência de juntada de documento indispensável, 

ao argumento de que a autora não juntou extrato do SPC/Serasa, tenho 

que não merece guarida, uma vez que totalmente destoante da realidade 

fática, notadamente em razão da autora ter juntado o comprovante de 

negativa em ID 12823074 que comprova a existência de anotação de seu 

nome no cadastro dos inadimplentes efetuada pela parte requerida. 

Ademais, descabida a exigência de que o comprovante de negativação 

seja emitido pelo balcão dos órgãos de restrição ao crédito, uma vez que 

os documentos juntados possuem presunção de legitimidade, cabendo à 

parte contrária demonstrar eventual inidoneidade dos mesmos. No mérito, 

o pedido inicial deve ser julgado procedente. Destaco que a presente lide 

deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas 

normas são de ordem pública e de interesse e função social, de natureza 

cogente, como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que 

reconhece no consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, 

afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal como capitulada no 
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Código Civil e outras leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No 

caso dos autos, a aplicabilidade das normas consumeristas se dá em 

razão do disposto nos artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor, que abrange no conceito de consumidor todas as vítimas do 

evento danoso, bem como todas as pessoas expostas às práticas nele 

previstas, caso dos autos: Art. 17. Para os efeitos desta Seção, 

equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Art. 29. Para 

os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores 

todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele 

previstas. Destaco, ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza 

objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou 

seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao consumidor 

demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. Analisando os 

autos, verifico que a parte autora comprovou a cobrança e negativação 

indevida do seu nome pelo requerido, consoante se observa dos 

documentos acostados na inicial. Em contrapartida, a requerida sustenta a 

existência do débito, contudo, não acostou quaisquer provas com o fim de 

corroborar as alegações vertidas, ou seja, não se desincumbiu do ônus 

que lhe cabia, porquanto ter sido deferida a inversão do ônus da prova, se 

limitando a meras alegações de ter exercido apenas seu direito 

regularmente. Nesse sentido: “RESPONSABILIDADE CIVIL. TELEFONIA. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO PÚBLICO RESTRITIVO DE CRÉDITO. 

RÉ QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A LEGALIDADE DA 

NEGATIVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. Tratando-se de 

relação consumerista, por força da inversão do ônus da prova, cabe à 

parte ré a prova de que a inscrição do nome do autor no rol de 

inadimplentes foi devida, sob pena de acolhimento do pleito inicial 

condenatório. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR QUE 

DEVE ATENDER ÀS FINALIDADES DO INSTITUTO INDENIZATÓRIO. 

MAJORAÇÃO PARA R$ 20.000,00, EM ATENÇÃO AO SEU CARÁTER 

REPRESSIVO-PEDAGÓGICO E EM CONSONÂNCIA COM O ENTEDIMENTO 

ADOTADO POR ESTA CÂMARA. O valor da indenização a ser arbitrada 

deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se 

efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, em 

contrapartida, constituir enriquecimento ilícito. JUROS DE MORA E 

CORREÇÃO MONETÁRIA EM RELAÇÃO AO VALOR DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE 

CORREÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NON 

REFORMATIO IN PEJUS. TERMO INICIAL E ÍNDICES APLICÁVEIS. TAXA 

SELIC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDEFINIÇÃO EX OFFICIO. 1. "Os 

juros de mora constituem matéria de ordem pública e a alteração de seu 

termo inicial, de ofício, não configura reformatio in pejus".(STJ, AgRg no 

REsp n. 1086197/SP, rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 28.6.11). 2. 

Sobre o valor da indenização por dano moral devem incidir juros de 1% ao 

mês (art. 406 do CC) desde a data do evento danoso, na forma da Súmula 

n. 54 do STJ, até a data do arbitramento - março inicial da correção 

monetária, nos termos da Súmula n. 362 do STJ -, quando então deverá 

incidir a Taxa Selic, que compreende tanto os juros como a atualização da 

moeda. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRETENDIDA DEVOLUÇÃO EM DOBRO. 

POSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA E PAGAMENTO DOS VALORES 

EM EXCESSO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 

CDC. A partir do momento em que restou compr [...] (TJ-SC - Apelação 

Cível : AC 20120780569 SC 2012.078056-9, Orgão Julgador Segunda 

Câmara de Direito Público Julgado, Julgamento 30 de Setembro de 2013, 

Relator Francisco Oliveira Neto)” A mera juntada de faturas de cartão de 

crédito se trata de prova unilateral que não tem o condão de retirar o ônus 

da requerida, pois aliado à referida tela incumbia à mesma anexar contrato 

devidamente assinado pela autora ou até mesmo ligações efetuadas para 

caso de contratação via telefone. Todavia, não o fez. Desta feita, restou 

devidamente demonstrado a cobrança indevida, visto que a requerida não 

se desincumbira do ônus de provar a legalidade da cobrança, não sendo 

crível cobrar da autora, hipossuficiente em relação à reclamada, prova 

diabólica, pois não há como comprovar que não utilizou dos serviços ora 

cobrados. Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à análise 

dos danos reclamados e sua quantificação correlata. Do Dano moral A 

presente questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, 

segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Com efeito, o documento juntado na inicial demonstra 

que a autora obtivera seu nome inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito por débito decorrido de relação jurídica inexistente, porquanto 

nunca ter contratado os serviços da empresa reclamada. Assim, apesar 

da tentativa da ré de se eximir da responsabilidade pelos seus atos, a sua 

responsabilidade, ao contrário do que se pretende, ficou demonstrada de 

forma estreme de dúvidas. Conforme resulta da doutrina de José Aguiar 

Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de direito”. Vale 

ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou dor 

experimentados, que não se revistam de um caráter de perda pecuniária, 

mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade 

legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que as 

insistentes cobranças de faturas inexistentes, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Como registra o mesmo Yussef, afirmada 

constitucionalmente a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está 

se consolidando no sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão 

atual, independentemente de eventuais prejuízos econômicos que 

resultariam do protesto indevido do título, comporta igualmente ser 

reparado como ofensa aos valores extrapatrimoniais que integram a 

personalidade das pessoas ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária 

até mesmo a prova do dano moral em tais casos, sendo ele presumido em 

decorrência do ato ilícito praticado, consoante entendimento já pacificado 

pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, 

registram-se os seguintes julgados: “Nos termos da jurisprudência da 

Turma, em se tratando de indenização decorrente da inscrição irregular no 

cadastro de inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral 

(extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da existência da 

inscrição irregular" nesse cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO ( AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 

199800672389 - REL. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: 

QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. /05/2000 PÁG. 98).” “INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO -DÉBITO INEXISTENTE - 

DANO MORAL - QUANTUM - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO 

INICIAL. A inclusão do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes 

por dívida inexistente é suficiente para impor a reparação por danos 

morais. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve 

operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível 

sócio-econômico da parte ofendida, ao porte do ofensor e, ainda, 

levando-se em conta as circunstâncias do caso. Em atendimento às 

Súmulas 362 e 54, STJ, o valor da indenização deve ser corrigido desde a 

data da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a 

data do evento danoso. (Tribunal de Justiça de Minas Gerais TJ-MG - 

Apelação Cível : AC 10011140020428001 MG, Orgão Julgador Câmaras 

Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Publicação 11/11/2015, Julgamento 29 de 

Outubro de 2015, Relator Evangelina Castilho Duarte)” Por isso, 

tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu comprovar ou 

não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por ela na inicial. 

Ademais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que seja seu 

embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da autora. 

Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 
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ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Pelo o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, confirmando a tutela alhures deferida, para condenar a 

requerida BANCO BRADESCO S.A., ao pagamento de indenização pelos 

danos morais causados ao autor MARCOS ALVES PEREIRA, no valor de 

R$ 7.000,00 (sete mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo 

índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros 

de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto o 

presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Ainda, DECLARO INEXISTENTE o débito ensejador da 

inserção indevida, no valor R$ 1.442,63 (um mil quatrocentos e quarenta 

dois reais, sessenta e três centavos), devendo a Secretaria da Vara 

oficiar os órgãos de proteção ao crédito acerca da inexistência do 

mencionado débito. DEIXO de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de eventual 

recurso. Transcorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, e em 

nada sendo requerido pelas partes, ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. Mirassol D’Oeste/MT, 30 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001487-45.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

WILLES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 23/01/2019 Hora: 15:00 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC. Mirassol D'Oeste-MT, 27 de setembro de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001483-08.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA SILVA (REQUERENTE)

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão constante do ID. 15584984, bem como, da audiência designada 

nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação 

- Juizado Especial Data: 23/01/2019 Hora: 14:30 . Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC. Mirassol D'Oeste-MT, 27 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010005-07.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA (ADVOGADO(A))

JOANA MOTA COELHO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  M I R A S S O L  D ' O E S T E 

Processo:8010005-07.2015.8.11.0011 REQUERENTE: JOANA MOTA 

COELHO DE OLIVEIRA REQUERIDO: OI S/A CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

Certifico que, em cumprimento a R. Decisão de ID. 15112511, procedo com 

a expedição de intimação das partes para manifestarem, no prazo de 15 

(quinze) dias, acerca do cálculo juntado ao Id.15603648. Para constar 

lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 27 de setembro de 2018 MAYLA 

GIMENES DE MELO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-06.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO MARTINS MINSON (REQUERENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que procedo com a expedição de 

intimação da parte autora, via Diário da Justiça Eletrônico, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas 

judiciais a qual fora condenada por Sentença, no valor de R$ 550,23, sob 

pena de ser lavrada certidão de débito e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, tudo 

em conformidade com a R. Sentença constante no ID. 14701494 e o 

Cálculo de ID. 15460532 dos presentes autos, NOS MOLDES DO ART. 351, 

PARÁGRAFOS 1º E 2º DA CNGC E PROVIMENTO N. 12/2017-CGJ. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 27 de setembro de 2018. 

Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000405-13.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON BARRETO DE MENEZES (REQUERENTE)

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que procedo com a expedição de 

intimação da parte autora, via Diário da Justiça Eletrônico, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas 

judiciais a qual fora condenada por Sentença, no valor de R$ 550,23, sob 

pena de ser lavrada certidão de débito e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, tudo 

em conformidade com a R. Sentença constante no ID. 14699435 e o 

Cálculo de ID. 15403038 dos presentes autos, NOS MOLDES DO ART. 351, 

PARÁGRAFOS 1º E 2º DA CNGC E PROVIMENTO N. 12/2017-CGJ. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 27 de setembro de 2018. 

Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 254384 Nr: 5364-44.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moises Rodrigues de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: jorge antonio gonçalves 

junior - OAB:24346

 PROCESSO/CÓD. Nº 254384

Vistos, etc.

Primeiramente, junte-se aos autos cópia da sentença condenatória e 

certidão de cumprimento do alvará de soltura, relativo à guia de fl. 44.

À míngua de impugnação pelas partes, devidamente intimadas, do cálculo 

de pena de fls. 110, não se constatando qualquer irregularidade no 

mesmo, homologo-o para seus devidos fins.

Intimem-se, inclusive o recuperando, entregando-lhe cópia do cálculo, com 

posterior certificação nos autos.

Após, aguarde-se o cumprimento da pena, vindo-me conclusos em data 

prevista para progressão de regime.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 20 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 237154 Nr: 1342-74.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Resende dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 PROCESSO/CÓD. Nº 237154

Vistos, etc.

À míngua de impugnação pelas partes, devidamente intimadas, do cálculo 

de pena de fls. 183, não se constatando qualquer irregularidade no 

mesmo, homologo-o para seus devidos fins.

Intimem-se, inclusive o recuperando, entregando-lhe cópia do cálculo, com 

posterior certificação nos autos.

Após, aguarde-se o cumprimento da pena, vindo-me conclusos em data 

prevista para progressão de regime.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 20 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 262258 Nr: 2777-15.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cândido Zenzo Matushima Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iuri Seror Cuiabano - 

OAB:10838, marcos antonio dos santos - OAB:24501

 Intimação do advogado para que no prazo de 03 dias procesa com a 

devolução do processo que encontra-se em carga com a vossa senhoria, 

sob pena de busca e aprenção.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 255876 Nr: 5967-20.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Messias dos Santos, Adeildo Alves dos 

Santos, Carolaine da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANK MONEZZI SOARES - 

OAB:24820, LUIZ EMILIO TOLON - OAB:20011/E, MARLUCIA ALVES DE 

SOUZA TOLON - OAB:21059

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA

EDITAL DE Intimação

PRAZO: 90 DIAS

AUTOS Nº 5967-20.2017.811.0011

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

RÉU(S): Carlos Messias dos Santos

Adeildo Alves dos Santos

Carolaine da Rocha

INTIMANDO: Réu(s): Carolaine da Rocha, Cpf: 06322518160, Rg: 

28636082 SSP Filiação: Euzeli da Rocha, data de nascimento: 26/09/1997, 

brasileiro(a), natural de Mirassol d´oeste-MT, convivente, do lar, Endereço: 

Rua Ivan Soares dos Reis, Nº 1.524, Bairro: Jardim São Paulo, Cidade: 

Mirassol D'oeste-MT. Lugar Incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. decisão de fls. 173/187, proferida 

nos autos e a seguir transcrita.

DECISÃO: (...) DA RÉ CAROLAINE DA ROCHA. •Da dosimetria do crime de 

roubo – art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal (1º FATO). Em atenção ao 

disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito apresentou 

culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de 

reprovabilidade já previsto no tipo; a ré não possui maus antecedente, 

conforme certidão retirada do sistema APOLO; poucos elementos foram 

coletados a respeito da conduta social e personalidade da agente, razão 

pela qual deixo de valorá-los; o motivo do crime consiste na obtenção de 

lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade, de modo que deixo de 

valorá-lo; as circunstâncias são graves, notadamente porque o roubo foi 

praticado em concurso de pessoas, no entanto, não serão aqui valoradas 

por constituírem causas de aumento de pena; as consequências do crime 

foram normais à espécie, consistindo no resultado esperado da conduta 

delitiva, de modo que a circunstância não merece valoração negativa; o 

comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime. Desta 

forma, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis à ré passíveis 

de valoração, fixo a pena-base no mínimo legal, em 04 (quatro) anos de 

reclusão.Concorre a circunstância atenuante prevista no art. 65, I, do CP 

(menoridade relativa), porém, deixo de valorá-la, em atenção à súmula 231 

do STJ, que veda a atenuação abaixo do mínimo legal, pelo que mantenho 

a pena intermediaria em 04 (quatro) anos de reclusão, por inexistir 

circunstância agravante. Não há causas de diminuição de pena. Porém, 

verifico a presença da causa de aumento de pena prevista no inciso II do 

§2º do art. 157 do Código Penal (concurso de agentes), pelo que aumento 

a pena da ré em 1/3, fixando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de 

reclusão. Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao 

princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 13 (treze) 

dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à 

data dos fatos.•Da dosimetria do crime de furto – art. 155, §§ 1º e 4º, 

incisos I e IV, do Código Penal (2º FATO). Em atenção ao disposto no art. 

59 do Código Penal, verifico que o delito apresentou culpabilidade normal à 

espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; a 

ré não possui maus antecedente, conforme certidão retirada do sistema 

APOLO; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social e 

personalidade da agente, razão pela qual deixo de valorá-los; o motivo do 

crime restringiu-se à vontade de obter lucro fácil em detrimento do 

patrimônio alheio, o qual já é punido pela própria tipicidade; as 

circunstâncias do delito devem ser valoradas negativamente, porquanto 

cometido em concurso de pessoas, revelando maior ousadia da agente; 

as consequências do crime foram normais à espécie, consistindo no 

resultado esperado da conduta delitiva, de modo que não merecem 

valoração negativa; o comportamento da vítima não contribuiu para a 

prática do crime. Desta forma, verificando-se a existência de uma 

circunstância judicial desfavorável à ré (circunstâncias), fixo a pena-base 

acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão. 

Concorre a circunstância atenuante prevista no art. 65, I, do CP 

(menoridade relativa), pelo que atenuo a pena em 1/6 (um sexto) aplicado 

sobre o intervalo da pena, passando a dosá-la em 02 (dois) anos de 

reclusão, em atenção à súmula 231 do STJ, que veda a atenuação abaixo 

do mínimo legal, bem como por inexistir circunstância agravante. Não há 

causas de diminuição de pena. Porém, conforme fundamentação aposta 

neste decisum, reconhecida a causa de aumento de pena inscrita no §1º 

do art. 155 do Código Penal, aumento a pena da acusada na razão de 1/3 

(um terço), tornando-a definitiva em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de 

reclusão. Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao 

princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 13 (treze) 
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dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à 

data dos fatos.•Do concurso material de crimes entre os delitos de roubo 

(1º Fato) e furto (2º Fato) - (art. 69 do CP): Em sendo aplicável ao caso a 

regra prevista no art. 69 do Código Penal (concurso material), fica a ré 

condenada, definitivamente, à pena de 08 (oito) anos de reclusão e 26 

(vinte e seis) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo 

vigente à data dos fatos. Em decorrência do disposto no art. 33, §2º, “b”, 

do Código Penal, a ré deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de 

liberdade no regime semiaberto, tendo em vista que não é reincidente. In 

casu, é descabida a substituição da pena privativa de liberdade por 

restritiva de direitos, com base no art. 44, I, do CP, bem como a suspensão 

condicional da pena, nos termos do art. 77, caput, do CP. A condenada 

poderá recorrer em liberdade, haja vista que o regime fixado foi o 

semiaberto e que foi beneficiada pela concessão de liberdade provisória 

no decorrer da instrução processual. (...) a)Lance o nome dos réus no rol 

dos culpados;b)Expeçam-se guias de execução definitiva dos 

condenados. Com o trânsito em julgado para a acusação, expeça-se a 

guia provisória do réu Adeildo Alves dos Santos;c)Em cumprimento ao 

disposto no art. 72, §2º, do Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional 

E l e i t o r a l  d e s t e  E s t a d o ,  c o m u n i c a n d o - o  s o b r e  e s t a 

decisão;d)Comuniquem-se os institutos de identificação estadual e 

federal;Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol 

D’Oeste/MT, 25 de julho de 2018.Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Beatriz Garcia, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 26 de setembro de 2018.

Luiz Flávio dos Reis Lemes

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 247174 Nr: 1722-63.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963

 Intimação do advogado para que no prazo de 03 dias procesa com a 

devolução do processo que encontra-se em carga com a vossa senhoria, 

sob pena de busca e aprenção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 216151 Nr: 3007-96.2014.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPdFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON PORFIRIO DE 

CAMPOS FILHO - OAB:22799, THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA 

BARBOSA - OAB:13607

 Intimação do advogado para que no prazo de 03 dias proceda com a 

devolução do processo que encontra-se em carga com a vossa senhoria, 

sob pena de busca e aprenção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 211476 Nr: 2309-90.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:10565

 PROCESSO/CÓD. Nº 211476

 Vistos etc.

Considerando que o apenado já preencheu o requisito objetivo para o 

livramento condicional, conforme ressai do cálculo de pena à fl. 316, dê-se 

vista ao Ministério Público para manifestação acerca da concessão da 

benesse, no prazo de cinco dias.

Após, voltem-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 19 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 148936 Nr: 4322-67.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Santos de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 148936

 Vistos etc.

Tendo em vista a informação prestada pelo recuperando de que irá residir 

no município de Cáceres-MT, devidamente comprovado pelo documento à 

fl. 385, DETERMINO a remessa do presente executivo ao Juízo da 

Execução Penal daquela Comarca, com fulcro no artigo 1.547 CNGC/MT.

Outrossim, intime-se o recuperando para que compareça na Cadeia 

Pública de Mirassol D’Oeste-MT, no prazo de cinco dias a contar de sua 

intimação, para retirar a tornozeleira eletrônica.

Oficie-se a Unidade Gestora de monitoramento comunicando acerca da 

presente decisão, bem como solicite resposta quando da retirada da 

tornozeleira do recuperando.

Com a resposta positiva da Unidade Gestora, remeta-se o presente 

processo executivo de pena ao Juízo de Cáceres, conforme acima 

determinado.

No mais, mantenho as condições aplicadas anteriormente, com exceção 

do monitoramento eletrônico e comparecimento mensal neste Juízo.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 19 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 262753 Nr: 441-49.2013.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Luciano Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELDA DE ANDRADE 

RODRIGUES - OAB:17414/0

 PROCESSO/CÓD. Nº 262753

Vistos etc.

Designo audiência admonitória para o estabelecimento de condições para 

o cumprimento de pena do recuperando(a), a ser realizada no dia 

25/10/2018, às 9h.

Intime-se o(a) recuperando(a), frisando que o não comparecimento poderá 

importar em regressão cautelar de regime, com expedição de mandado de 

prisão.

Ciência à Defesa do(a) recuperando(a) e ao Ministério Público. Não 

havendo advogado constituído nos autos, ciência à Defensoria Pública.

Acaso o(a) recuperando(a) não seja localizado(a), vistas à Defesa e ao 

Ministério Público para manifestação, em (cinco) dias.

Por fim, solicite-se à Vara Única da Comarca de São José dos Quatro 

Marcos o encaminhamento da decisão que decretou a prisão temporária 

em desfavor do recuperando, bem como da conversão em preventiva, do 

mandado de prisão e certidão de cumprimento, referente à ação penal sob 

CI 22758.

Ao ensejo, solicite-se ao referido Juízo o encaminhamento do mandado de 

prisão e certidão de cumprimento concernente à ação penal sob CI 22192.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 19 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 237039 Nr: 1277-79.2016.811.0011
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JERFERSO SANTANA DA 

SILVA - OAB:19.102, Suellen Menezes Barranco - OAB:15.667

 Intimação do advogado para que no prazo de 03 dias procesa com a 

devolução do processo que encontra-se em carga com a vossa senhoria, 

sob pena de busca e aprenção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 262753 Nr: 441-49.2013.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Luciano Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELDA DE ANDRADE 

RODRIGUES - OAB:17414/0

 Vistos etc.

Designo audiência admonitória para o estabelecimento de condições para 

o cumprimento de pena do recuperando(a), a ser realizada no dia 

25/10/2018, às 9h.

Intime-se o(a) recuperando(a), frisando que o não comparecimento poderá 

importar em regressão cautelar de regime, com expedição de mandado de 

prisão.

Ciência à Defesa do(a) recuperando(a) e ao Ministério Público. Não 

havendo advogado constituído nos autos, ciência à Defensoria Pública.

Acaso o(a) recuperando(a) não seja localizado(a), vistas à Defesa e ao 

Ministério Público para manifestação, em (cinco) dias.

Por fim, solicite-se à Vara Única da Comarca de São José dos Quatro 

Marcos o encaminhamento da decisão que decretou a prisão temporária 

em desfavor do recuperando, bem como da conversão em preventiva, do 

mandado de prisão e certidão de cumprimento, referente à ação penal sob 

CI 22758.

Ao ensejo, solicite-se ao referido Juízo o encaminhamento do mandado de 

prisão e certidão de cumprimento concernente à ação penal sob CI 22192.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 19 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 256227 Nr: 147-83.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darian Aparecido Bezerra Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlucia Alves de Souza 

Tolon - OAB:21059

 Vistos etc.

Considerando que este magistrado participará do I Encontro do Sistema de 

Justiça Criminal de Mato Grosso, a ser realizado pelo Tribunal de Justiça 

deste Estado nos dias 30 e 31 do corrente mês, na cidade de Cuiabá/MT, 

bem como que na data de 29.08.2018, além de estar em trânsito, precisará 

se deslocar à Comarca de Porto Esperidião, na qual jurisdiciona os feitos 

criminais, redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 05/12/2018, 

às 17h20min.

Intimem-se o réu, seu defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

 Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 259227 Nr: 1530-96.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandro de Arruda Pereira, Leandro de Arruda 

Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON GOMES DE CARVALHO 

- OAB:19970/O

 PROCESSO/CÓD. Nº 259227

Vistos, etc.

Recebo a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra EVANDRO DE 

ARRUDA PEREIRA e LEANDRO DE ARRUDA PEREIRA, por satisfazerem os 

requisitos do art. 41 do CPP, e por existir nos autos a presença dos 

pressupostos processuais, das condições da ação penal e principalmente 

por ter verificado no feito a presença de justa causa, ou seja, a existência 

da materialidade e os indícios de autoria.

 Citem-se os acusados para responder a acusação, por escrito, no prazo 

de 10 (dez) dias, em consonância com o art. 396 do CPP.

Consigne-se no mandado que o oficial de justiça deverá indagar aos 

acusados se estes possuem condições financeiras para constituir 

advogado. Em caso negativo, deverá informá-los que serão assistidos 

pela Defensoria Pública, que desde já nomeio e determino sua intimação 

para apresentar resposta no prazo de até 10 (dez) dias, nos termos do 

art. 396-A, § 2º, CPP.

Na resposta, os acusados poderão arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, e se necessário requerer 

suas intimações.

Apresentada a defesa, manifeste-se o Ministério Público sobre as 

preliminares e documentos, se houverem, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos para análise da possibilidade de absolvição sumária (art. 

397, CPP) ou designação de audiência de instrução e julgamento.

Indefiro o pedido de expedição de certidão criminal circunstanciada feito 

pelo Ministério Público, tendo em vista que as informações requeridas são 

públicas e acessíveis ao membro ministerial, o qual está incumbido de 

aportar os autos eventuais certidões de antecedentes em face do 

denunciado.

No mais, determino que a secretaria junte aos autos as certidões de 

antecedentes disponíveis no Sistema APOLO.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 18 de maio de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 231895 Nr: 2908-92.2015.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian Velasquez dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Viviane Souza do Couto - 

OAB:13637

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 60 DIAS

 AUTOS Nº 2908-92.2015.811.0011

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

RÉU(S): Willian Velasquez dos Santos

INTIMANDO: Réu(s): WILLIAN VELASQUEZ DOS SANTOS, Cpf: 

00309205158, Rg: 14838591 SSP MT Filiação: Ailton Graciliano dos Santos 

e Ana Silva Velasquez, data de nascimento: 02/01/1984, brasileiro(a), 

natural de Cáceres-MT, solteiro(a), Endereço: Rua José Tavares Nº 617, 

Bairro: Centro, Cidade: Rio Branco-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença de fls. 271/275, proferida 

nos autos e a seguir transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: PROCESSO/CÓD. Nº 231895

SENTENÇA

Vistos, etc.Trata-se de denúncia formulada pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso em face do réu WILLIAN VELASQUEZ DOS 

SANTOS, devidamente qualificado nos autos, dando-o como incurso nas 
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sanções penais previstas no art. 129, §9º, do Código Penal, pela suposta 

prática do fato delituoso descrito na denúncia de fls. 05/06. [...] Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para o fim 

de CONDENAR o réu WILLIAN VELASQUEZ DOS SANTOS, já qualificado 

nos autos, como incurso nas sanções penais previstas no art. 129, §9º, 

do Código Penal, conforme imputações a ele atribuídas na denúncia. Passo 

a dosar a pena a ser aplicada ao réu, nos termos do art. 68 do Código 

Penal. DA DOSIMETRIA PENAL DO DELITO DE LESÃO CORPORAL EM 

ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, §9º, DO CP): Em atenção ao disposto no 

art. 59 do Código Penal, verifico que o delito apresentou culpabilidade 

normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto 

no tipo; não há maus antecedentes a serem valorados; a conduta social 

não há como aferir dos autos, de modo que não deve ser valorada 

negativamente; poucos elementos foram coletados a respeito da 

personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; o motivo do 

crime já é punido pela própria tipicidade, de modo que deixo de valorá-lo; 

as circunstâncias do delito são demasiadamente graves, tendo em vista a 

agressividade e a utilização até mesmo de um banco de madeira para 

golpear a vítima em regiões que poderiam causar risco de vida; as 

consequências do crime foram normais à espécie, consistindo no 

resultado esperado da conduta delitiva, de modo que a circunstância não 

merece valoração negativa; o comportamento da vítima não contribuiu para 

a prática do crime. Desta forma, verificando-se a existência de 

circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base acima do 

mínimo legal, qual seja 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de detenção. 

Não há atenuante ou agravantes a serem valoradas de modo que 

mantenho a pena intermediária de 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de 

detenção. Não há causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que fixo 

a pena definitiva do réu em 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de 

detenção. Considerando que o réu é primário e de bons antecedentes, e 

que a pena fora estabelecida em patamar inferior a quatro anos, fixo como 

regime inicial de cumprimento de pena o aberto, nos termos do art. 33, §2º, 

“c”, e §3°, do Código Penal. Tendo em vista que o crime fora praticado com 

violência contra a mulher em circunstâncias graves, torna-se inadmissível 

a substituição de que se refere o art. 44 do CP, bem como a suspensão 

condicional da pena prevista no art. 77 do CP. O réu poderá recorrer em 

liberdade, tendo em vista que o regime de cumprimento da pena fixado foi 

o aberto. Isento o réu do pagamento de custas processuais. 

Oportunamente, após o trânsito em julgado, tomem-se as seguintes 

providências: a) Lance o nome do réu no rol dos culpados; b) Expeça-se 

guia de execução definitiva do condenado. Certificado o trânsito em 

julgado apenas para a acusação, expeça-se guia de execução provisória, 

conforme item 7.29.8.1 da CNGC/MT. Observe-se a detração penal, nos 

termos do art. 42 do Código Penal. c) Em cumprimento ao disposto no art. 

72, §2º, do Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste 

Estado, comunicando-o sobre esta decisão; d) Oficie-se ao órgão 

estadual de cadastro de dados sobre antecedentes, inclusive ao 

INFOSEG, fornecendo as informações sobre este decisório. Destrua-se o 

objeto apreendido e recebido à fl. 32. P.R.I.C. Mirassol D’Oeste/MT, 07 de 

fevereiro de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra, Juiz de Direito.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bruna Caroline de 

Castro, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 24 de setembro de 2018.

Luiz Flávio dos Reis Lemes

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 236925 Nr: 1211-02.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Nunes Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celia Regina de Mattos 

Prado - OAB:8961

 PROCESSO/CÓD. Nº 236925

SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Executivo de Pena em face do recuperando Milton Nunes 

Pereira.

Consta à fl. 56 o cálculo de pena atualizado prevendo seu término para a 

data de 07.07.2018, sendo que o reeducando cumpriu integralmente a 

reprimenda imposta.

É o relatório. Decido.

Ora, infere-se dos autos que o apenado cumpriu integralmente a pena 

imposta, não havendo notícia de seu descumprimento.

Deste modo, julgo extinta a pena de MILTON NUNES PEREIRA, e, em 

consequência, extingo o presente feito.

No tocante a pena de multa, ao cálculo desta, após, intime-se o(a) 

recuperando(a) para pagamento em 10 (dez) dias. Transcorrido aludido 

prazo sem pagamento da multa ou requerimento de parcelamento, nos 

termos do art. 51, do CP, a multa será considerada dívida de valor, 

aplicando-se as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda 

Pública. Para tanto, expeça-se e encaminhem a certidão da dívida ativa à 

Procuradoria Geral do Estado.

 Às providências e anotações necessárias. Após o trânsito em julgado, 

observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos, atentando-se o 

Sr. Gestor ao artigo 1.453 da CNGC.

P.R.I.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 20 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 227217 Nr: 365-19.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Christiano Prado de Souza Freire

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: suellen menezes barranco - 

OAB:15667

 PROCESSO/CÓD. Nº 227217

 SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de executivo de pena em face do recuperando CHRISTIANO 

PRADO DE SOUZA FREIRE.

 Consta dos autos que o recuperando cumpriu as condições aplicadas ao 

regime aberto e prestação do serviço comunitário.

 É o relatório. Decido.

Infere-se dos autos que o recuperando cumpriu integralmente a pena 

imposta, não havendo notícia de seu descumprimento.

Deste modo, julgo extinta a pena de CHRISTIANO PRADO DE SOUZA 

FREIRE, e, em consequência, extingo o presente feito.

No tocante a pena de multa, ao cálculo desta, após, intime-se o(a) 

recuperando(a) para pagamento em 10 (dez) dias. Transcorrido aludido 

prazo sem pagamento da multa ou requerimento de parcelamento, nos 

termos do art. 51, do CP, a multa será considerada dívida de valor, 

aplicando-se as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda 

Pública. Para tanto, expeça-se e encaminhem a certidão da dívida ativa à 

Procuradoria Geral do Estado.

 Às providências e anotações necessárias. Após o trânsito em julgado, 

observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos, atentando-se o 

Sr. Gestor ao artigo 1.453 da CNGC.

P.R.I. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 20 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 163096 Nr: 2367-64.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Carlos Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Cezar Buin Zumioti - 

Defensor Público - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 163096

Vistos, etc.

À míngua de impugnação pelas partes, devidamente intimadas, do cálculo 

de pena de fls. 296, não se constatando qualquer irregularidade no 

mesmo, homologo-o para seus devidos fins.

Intimem-se, inclusive o recuperando, entregando-lhe cópia do cálculo, com 
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posterior certificação nos autos.

Após, aguarde-se o cumprimento da pena, vindo-me conclusos em data 

prevista para progressão de regime.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 21 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 147216 Nr: 1074-84.2006.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Barreto de Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Martinez - 

OAB:13.681

 PROCESSO/CÓD. Nº 147216

Vistos etc.

Considerando os documentos juntados pelo recuperando às fls. 473/475, 

justificando sua ausência de comparecimento na Cadeia Pública nos dias 

24, 27 e 30 de julho de 2018, abono sua falta para os devidos fins.

Aguarde-se o cumprimento da pena.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 20 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 237153 Nr: 1341-89.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudemir de Andrade Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 PROCESSO/CÓD. Nº 237153

Vistos etc.

Considerando que o recuperando já passou pelo exame solicitado à fl. 

130, conforme informando às fls. 133/136, aguarde-se o cumprimento da 

pena, voltando-me conclusos na data prevista para progressão de regime.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 31 de agosto de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 234480 Nr: 4528-42.2015.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olimpio Nantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: aldelmo góes emerick - 

OAB:10904

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 26 de setembro de 2018, às 16h00min.

Autos n°: 234480

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas. Em seguida foram ouvidas as testemunhas/vítimas 

Cleuzimar de Souza Oliveira, Silvinha de Souza Almeida, Maria Ilaine da 

Silva, Celina de Oliveira Nantes, José Rezende, Antônio Sanches e 

procedido o interrogatório da parte ré. Registre-se que o(s) depoimento(s) 

foi(ram) gravado(s) observando-se o disposto no Provimento 71/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça, valendo o termo em anexo como termo de 

compromisso em relação à(s) testemunha(s).

A defesa desiste da oitiva da testemunha José Aparecido dos Santos.

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Considerando o asseverado pela testemunha Silvinha, de que o Sr. José 

Rezende da Silva teria presenciado o acidente, determino sua oitiva como 

testemunha do Juízo.

Homologo pedido de desistência da oitiva da testemunha José Aparecido 

dos Santos.

Declaro encerrada a instrução processual, abrindo-se vistas às partes 

para memoriais finais, no prazo legal, iniciando pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Adelmo Góes Emerik

Advogado

Olímpio Nantes

Parte ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 231876 Nr: 636-13.2007.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Aparecido Crisostomo de Pinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 231876

Vistos, etc.

À míngua de impugnação pelas partes, devidamente intimadas, do cálculo 

de pena de fl. 481, não se constatando qualquer irregularidade no mesmo, 

homologo-o para seus devidos fins.

Intimem-se, inclusive o recuperando, entregando-lhe cópia do cálculo, com 

posterior certificação nos autos.

Após, aguarde-se o cumprimento da pena, vindo-me conclusos em data 

prevista para progressão de regime.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 26 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 232323 Nr: 1500-20.2012.811.0028

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maycon Douglas Silva Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAILLA WEISE DE CAMPOS 

SILVA - OAB:20267

 PROCESSO/CÓD. Nº 232323

 Vistos etc.

Trata-se de executivo de pena em face de MAYCON DOUGLAS SILVA 

PEREIRA.

Na data de 15.09.2017 realizou-se audiência admonitória, oportunidade em 

que foram estabelecidas novas condições para o regime semiaberto, 

conforme fls. 76/77.

Na sequência, o recuperando pugnou pela flexibilização de suas 

condições, visando adequá-las a sua função de motorista, o que foi 

deferido por este Juízo, condicionado à comprovação e justificativa 

mensal das faltas de comparecimento na Cadeia Pública, porventura 

ocasionadas pelo seu labor (fls. 109/110).

 Consta às fls. 197/201 comprovantes de trabalho juntados pelo apenado, 

referentes ao mês de agosto.

É o relatório. Decido.

Nos termos do art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, a execução da 

pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a 

transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o 

condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

Conforme relatado, o recuperando estava cumprindo sua reprimenda no 
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regime semiaberto, mediante condições flexibilizadas às fls. 109/110, 

dentre elas a obrigação de juntar mensalmente comprovantes de trabalho, 

com o fito de abonar eventuais faltas de comparecimento na Cadeia 

Pública, bem como não praticar novo delito, quando também foram 

esclarecidas as consequências de seu descumprimento.

Nesse sentido, consta dos autos que o apenado, a partir de 11.10.2017, 

passou a comprovar suas ausências na Cadeia Pública, por meio da 

apresentação de notas fiscais relativas à prestação de serviço realizada 

como motorista.

Ocorre que visualizando as notas fiscais juntadas às fls. 197/201, este 

Juízo se deparou com indícios de adulteração, cujo artifício é perceptível 

ao cotejar as datas de emissão e impressão dos documentos, sendo 

diametralmente divergentes.

Diante do referido fato, ao compulsar detidamente os comprovantes 

anteriormente juntados, conclui-se que o apenado vem utilizando tal 

manobra desde junho do corrente ano, conforme fl. 170.

Nesse passo, infere-se que os documentos às fls. 170/172, 176/180, 184, 

190/192 e 198/201 também apresentam indícios de falsificação, inclusive 

as notas fiscais à fl. 176, 180 e 200 são idênticas (mesmo destinatário, 

descrição dos produtos, data da impressão, chave de acesso, etc.), 

sendo alterada apenas a data da emissão.

Assim, tenho que a conduta do recuperando, em tese, constitui prática de 

novo delito, o que representa uma afronta ao Poder Judiciário, visto que foi 

capaz de ludibriar até mesmo este Juízo, que somente constatou sua ação 

a partir das últimas notas juntadas aos fólios, já que as rasuras ficaram 

mais evidentes.

Nestas circunstâncias, tenho como imprescindível a regressão cautelar de 

regime do recuperando, uma vez que há indícios veementes do 

cometimento de crime doloso.

Consigno ser plenamente cabível a expedição imediata de mandado de 

prisão para a hipótese de regressão cautelar, à medida que a regressão 

definitiva ocorrerá quando de sua oitiva, em audiência de justificação 

específica para este fim.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - SUPOSTA PRÁTICA DE FALTA 

GRAVE - REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME - DESNECESSIDADE DE 

OITIVA PRÉVIA DO REEDUCANDO - EXIGÊNCIA QUE SE IMPÕE APENAS 

PARA A REGRESSÃO DEFINITIVA - ORDEM DENEGADA. O Superior 

Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que, cometida 

falta grave pelo condenado, é perfeitamente cabível a regressão cautelar 

do regime prisional, sem a oitiva prévia do condenado, que somente é 

exigida na regressão definitiva. (Habeas Corpus nº 90725/2011, 1ª 

Câmara Criminal do TJMT, Rel. Paulo da Cunha. j. 11.10.2011, unânime, DJe 

26.10.2011).

HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - REGRESSÃO DO REGIME 

PRISIONAL EM DECORRÊNCIA DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE - 

INCONFORMISMO DA DEFESA - 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO 

LEVANTADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA - 1.1. 

INVIABILIDADE DA VIA ELEITA PARA A ANÁLISE DA TESE DE NEGATIVA 

DE AUTORIA DA INFRAÇÃO IMPUTADA AO BENEFICIÁRIO - 

ACOLHIMENTO - VIA INADEQUADA PARA O EXAME DE PROVAS - 1.2. 

MANDAMUS PARCIALMENTE CONHECIDO PARA SE AVALIAR A 

LEGALIDADE DA DECISÃO INVECTIVADA - MATÉRIA DE DIREITO - 2. 

MÉRITO - NULIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO DE 

REGIME SEM A OITIVA PRÉVIA DO REEDUCANDO - IMPROCEDÊNCIA - 

POSSIBILIDADE DE SE PROCEDER À REGRESSÃO CAUTELAR - 

AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA EM SEGUIDA - PROCEDIMENTO 

EXIGIDO NO ART. 118, § 2º, DA LEP DEVIDAMENTE OBSERVADO - 

PRESCINDIBILIDADE DA APURAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA DA FALTA 

GRAVE IMPUTADA AO PACIENTE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 

EVIDENCIADO - 3. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE 

CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM ALMEJADA. 1.1. A via estreita do 

habeas corpus não autoriza o exame aprofundado de provas, motivo pelo 

qual não se faz pertinente a análise da tese de negativa de autoria da falta 

grave imputada ao paciente neste mandamus. 1.2. Por outro lado, deve ser 

conhecido o writ para se examinar a legalidade da decisão que determinou 

a regressão de regime prisional, por se tratar de matéria exclusivamente 

de direito. 2. Não há qualquer óbice à regressão cautelar do reeducando 

ao regime fechado até a realização da audiência de justificação prevista 

no art. 118 da Lei de Execuções Penais. O art. 118, § 2º, da Lei de 

Execuções Penais não exige a instauração de procedimento administrativo 

para o reconhecimento de falta grave, bastando a realização da audiência 

de justificação, em cuja oportunidade sejam observados a ampla defesa e 

o contraditório. (Habeas Corpus nº 74232/2011, 3ª Câmara Criminal do 

TJMT, Rel. Luiz Ferreira da Silva. j. 24.08.2011, DJe 02.09.2011).

Por fim, admitindo-se a suspensão cautelar do regime mais benéfico, vale 

destacar a doutrina de Guilherme de Souza Nucci: “(...) Dependendo do 

caso concreto, pode o juiz da execução penal suspender cautelarmente o 

regime mais benéfico (aberto ou semiaberto), inserindo o condenado em 

regime fechado. (...)”. (Leis penais e processuais penais comentadas. 5ª 

ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 562).

Em face do exposto, determino a regressão cautelar do regime de 

cumprimento da pena do recuperando MAYCON DOUGLAS SILVA 

PEREIRA, do semiaberto para o fechado, devendo-se expedir imediato 

mandado de prisão.

Extraia-se cópia dos autos a ser encaminhada ao Ministério Público para 

as providências cabíveis.

Aguarde-se o cumprimento do mandado de prisão, mantendo o feito em 

arquivo provisório.

Insira o mandado de prisão no Banco Nacional de Mandados de Prisão 

(BNMP), conforme determina o art. 1.777 da CNGC/MT.

Por fim, em caso de efetivação do mandado, volvam-me conclusos para 

designação de audiência de justificação.

Ciência ao Ministério Público e Defensor.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 26 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 238734 Nr: 2133-43.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geneilson Gomes Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTAVIO SIMPLICIO KUHN - 

OAB:14238

 PROCESSO/CÓD. Nº 238734

 Vistos etc.

Tendo em vista a informação prestada pelo recuperando de que irá residir 

no município de Glória D’Oeste-MT, devidamente comprovado pelo 

documento à fl. 245, DETERMINO a remessa do presente executivo ao 

Juízo da Execução Penal da Comarca de Porto Esperidião, com fulcro no 

artigo 1.547 CNGC/MT.

Outrossim, intime-se o recuperando para que compareça na Cadeia 

Pública de Mirassol D’Oeste-MT, no prazo de cinco dias a contar de sua 

intimação, para retirar a tornozeleira eletrônica.

Oficie-se a Unidade Gestora de monitoramento comunicando acerca da 

presente decisão, bem como solicite resposta quando da retirada da 

tornozeleira do recuperando.

Com a resposta positiva da Unidade Gestora, remeta-se o presente 

processo executivo de pena ao Juízo de Porto Esperidião, conforme acima 

determinado.

No mais, mantenho as condições aplicadas anteriormente, com exceção 

do monitoramento eletrônico e comparecimento mensal neste Juízo.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 26 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 263545 Nr: 3405-04.2018.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joemi dos Reis Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DOS REIS SILVA - 

OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 263545

 Vistos etc.

 Trata-se de execução penal em que o(a) recuperando(a) Joemi dos Reis 

Pereira iniciará seu cumprimento de 02 (duas) penas restritivas de direitos 

concernente em:

1) prestação pecuniária no valor de R$ 6.090,00 (seis mil e noventa reais), 
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dividido em 42 (quarenta e duas) parcelas mensais de R$ 145,00 (cento e 

quarenta e cinco reais), com vencimento da primeira parcela um mês após 

a intimação do(a) recuperando(a), que deverá depositar referida quantia 

na conta do Conselho da Comunidade de Mirassol D’Oeste, Banco do 

Brasil, AG. 1320-X, conta corrente 18.913-8, CNPJ.10.437.856/0001-82.

Após o referido depósito, que deverá ser IDENTIFICADO e na boca do 

caixa, e nunca em envelope, o(a) recuperando(a) deverá tirar uma cópia 

do comprovante de depósito e juntar a referida cópia neste processo, todo 

mês, entre os dias 01 e 10 (dez) de cada mês.

2) serviço comunitário, concernente em 07 (sete) horas por semana, 

podendo a carga horária ser fracionada, durante o período de 

cumprimento da pena (três anos e seis meses), junto à Secretaria de 

Administração do Município de Mirassol D’Oeste/MT, que poderá alocá-lo 

em qualquer outra do Município, de preferência próximo à residência do(a) 

recuperando(a).

Neste caso, deverá o(a) recuperando(a), no prazo máximo de 07 (sete) 

dias após sua intimação, comparecer à referida Secretaria, localizada na 

Rua Av. Tancredo Neves, nº 5659

(Prédio do antigo Fórum), telefone: (65) 3241-3090, com cópia desta 

decisão e iniciar seu serviço comunitário.

Frise-se ao(à) recuperando(a) que, acaso deseje alterar em definitivo seu 

domicílio para outra Comarca, deverá peticionar nos autos mediante 

advogado ou Defensoria Pública, ocasião em que posteriormente este 

executivo de pena será encaminhado à Comarca em que o(a) mesmo(a) 

for residir.

Fica o(a) recuperando(a) desde já advertido que o descumprimento das 

referidas condições, prestação pecuniária e serviço comunitário, 

acarretará REGRESSÃO de regime.

Quanto à pena de multa, findo o pagamento da prestação pecuniária, ao 

cálculo desta.

Após o cálculo, intime-se o(a) recuperando(a) para pagamento em 10 

(dez) dias. Transcorrido aludido prazo sem pagamento da multa ou 

requerimento de parcelamento, nos termos do art. 51, do CP, a multa será 

considerada dívida de valor, aplicando-se as normas da legislação relativa 

à dívida ativa da Fazenda Pública. Para tanto, expeça-se e encaminhem a 

certidão da divida ativa à Procuradoria Geral do Estado.

 Em sendo apontado o inadimplemento das condições supra mencionadas, 

certifique-se, vindo-me os autos conclusos.

Intimem-se recuperando(a), servindo a presente de mandado, defesa e 

Ministério Público.

Após a intimação do recuperando, oficie-se à Secretaria de Administração 

do Município, a fim de que informe se o(a) recuperando(a) iniciou o 

cumprimento do serviço comunitário, devendo enviar relatório mensal a 

este Juízo sobre o comparecimento do(a) recuperando(a).

Após a informação de que o(a) recuperando(a) iniciou o cumprimento de 

sua pena de serviço comunitário e pecuniário, proceda-se o cálculo da 

pena, com intimação das partes para manifestação, iniciando pela defesa, 

no prazo de 05 (cinco) dias, vindo-me conclusos na sequência.

Acaso o(a) recuperando(a) não seja localizado(a), dê-se vista a Defesa e 

após ao Ministério Público.

Frise-se ao(à) recuperando(a) que, em caso de dúvida, poderá 

informar-se com seu advogado ou, não tendo condições de contratar um, 

com a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, podendo se 

encaminhar ao referido órgão no endereço: Rua Germano Greve, nº 533, 

Bairro Centro, Mirassol D’Oeste, telefone: (65) 3241-5149.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 26 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 228114 Nr: 808-67.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agnaldo Felis Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 228114

Vistos, etc.

À míngua de impugnação pelas partes, devidamente intimadas, do cálculo 

de pena de fl. 417, não se constatando qualquer irregularidade no mesmo, 

homologo-o para seus devidos fins.

Intimem-se, inclusive o recuperando, entregando-lhe cópia do cálculo, com 

posterior certificação nos autos.

Após, aguarde-se o cumprimento da pena, vindo-me conclusos em data 

prevista para progressão de regime.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 26 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 260501 Nr: 2028-95.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Willame Dourado, Diego Francisco 

de Oliveira, Silvana Maria Alves, João Pedro Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE CUNHA RODRIGUES 

DA CRUZ - OAB:23268/O

 Processo/CI nº 260501

Vistos, etc.

Considerando certidão de fl.177, abram-se vistas ao Ministério Público 

para apresentar novo endereço do indiciado João Pedro Santos Silva.

Neste sentido, com o aporte do novo endereço, expeça-se mandado de 

citação em nome do denunciado para que sua defesa apresente resposta 

à acusação.

 Saliente-se que o réu possui mandado de prisão em aberto.

Após, voltem-me conclusos para designação de audiência de instrução e 

julgamento.

 Às providências. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 21 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 33184 Nr: 3776-17.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Reis de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:10.565

 PROCESSO/CÓD. Nº 33184

Vistos, etc.

À míngua de impugnação pelas partes, devidamente intimadas, do cálculo 

de pena de fl. 687, não se constatando qualquer irregularidade no mesmo, 

homologo-o para seus devidos fins.

Intimem-se, inclusive o recuperando, entregando-lhe cópia do cálculo, com 

posterior certificação nos autos.

Após, aguarde-se o cumprimento da pena, vindo-me conclusos em data 

prevista para progressão de regime.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 26 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 240780 Nr: 3313-94.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo da Silva Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO DA SILVA ALMEIDA - 

OAB:16.358

 PROCESSO/CÓD. Nº 240780

 Vistos, etc.

Expeça-se guia de execução definitiva em nome do réu Paulo da Silva 

Xavier, nos moldes da decisão de fls. 383/387.

Após, arquivem-se os autos mediante as baixas e anotações 
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necessárias.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 19 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 167603 Nr: 4063-38.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO/CÓD. Nº 167603

 Vistos, etc.

Considerando que o recuperando passará a residir na Comarca de 

Cáceres, conforme comprovantes juntados às fls. 542/547, DETERMINO a 

remessa do presente executivo ao Juízo da Execução Penal daquela 

Comarca, com fulcro no artigo 1.547 CNGC/MT.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 26 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 226803 Nr: 2721-36.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso, 

Ezequiel Sabino da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCEL DE SÁ PEREIRA - 

OAB:12070

 PROCESSO/CÓD. Nº 226803

 Vistos etc.

Compulsando os autos, denoto que o recuperando EZEQUIEL SABINO DA 

COSTA, atualmente no regime semiaberto, preenche as exigências de 

caráter objetivo para a progressão ao aberto, conforme exsurge do 

cálculo de pena à fl. 200, assim como o subjetivo, vez que inexiste nos 

autos qualquer informação de que o apenado tenha descumprido as 

condições anteriormente aplicadas, fazendo jus ao benefício na forma do 

art. 112 da Lei 7.210/1984, porquanto inexistem óbices legais para tanto.

 Assim sendo, verifico que não há qualquer elemento desfavorável à 

progressão do reeducando, de tal sorte que sua concessão é inarredável 

pelo contido nos autos, com espeque no art. 36 do CP, c/c artigos 112 

usque 115 da Lei 7.210/1984, DETERMINO a transferência do condenado 

EZEQUIEL SABINO DA COSTA do regime semiaberto ao aberto, mediante 

as seguintes condições, que deverão ser devidamente cumpridas, sob 

pena de regressão de regime:

A) Comparecer diariamente na Cadeia Pública do Município de Mirassol 

D’Oeste/MT, a partir de sua intimação, entre segunda-feira e sexta-feira, 

incluindo feriados, situada na Rua 14 de Maio, nº 1494 – Jardim São Paulo, 

Mirassol D’Oeste/MT CEP 78280-000, para assinar lista de 

comparecimento, entre 18:00h e 19:30h,

B) Recolhimento domiciliar noturno nos dias úteis entre 20h e 05h, finais de 

semana e feriados integralmente, salvo se provar trabalho lícito, estudos 

ou frequência em culto religioso, devendo comprovar a situação nos autos 

e requerer permissão antecipada para tanto;

C) Não poderá frequentar bares, boates, casas de prostituição e locais de 

reputação duvidosa, nem boca de fumo;

D) Não poderá ausentar da Comarca sem autorização do Juízo;

E) No prazo de 30 (trinta) dias deverá juntar aos autos prova de que se 

encontra trabalhando, ou impossibilitado de trabalhar; estando 

trabalhando, deverá informar o endereço em que labora e o respectivo 

horário de trabalho;

F) Não poderá ingerir bebida alcoólica, usar drogas e nem portar arma ou 

instrumentos capazes de ofender a integridade física de outrem, como 

facas, canivetes, estiletes.

 G) É vedada a mudança de residência sem prévia comunicação do novo 

endereço ao Juízo, bem como não poderá se ausentar da Comarca de 

Mirassol D’Oeste/MT sem prévia autorização judicial, sob pena de 

regressão do regime de cumprimento de pena;

H) Não cometer novo crime ou contravenção penal.

I) Na forma do art. 115, caput, da Lei nº 7.210/84, participar dos projetos 

recuperacionais indicados pelo Juízo da Execução Penal da Comarca de 

Mirassol D’Oeste/MT, a exemplo de ciclos de palestras, tratamentos contra 

dependência química, alcoólica, amparo psicológico, etc, bastando mera 

notificação do mesmo para participação.

 Frise-se ao(à) recuperando(a) que, acaso deseje alterar em definitivo seu 

domicílio para outra Comarca, deverá peticionar nos autos mediante 

advogado ou Defensoria Pública, ocasião em que posteriormente este 

executivo de pena será encaminhado à Comarca em que o(a) mesmo(a) 

for residir.

Caso queira ESTUDAR ou realizar CURSOS, deverá instruir o seu pedido 

com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do 

estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado a 

frequentá-las em horário especial, após as 20 horas, podendo ser 

beneficiado com a remição da pena.

Na hipótese de participação em CULTOS RELIGIOSOS, deverá apresentar 

carta da liderança religiosa, o endereço da igreja e o respectivo horário do 

culto.

Comuniquem à Polícia Civil e Polícia Militar desta cidade a fim de também 

fiscalizar o cumprimento das medidas cautelares impostas ao 

recuperando, os quais deverão informar a este Juízo eventual 

descumprimento das condições em apreço, após a lavratura do devido 

boletim de ocorrência, acaso encontrem o recuperando em local proibido e 

fora do horário permitido.

Saliente-se ao recuperando que, acaso seja encontrado pelas Polícias 

Civil e Militar em local proibido ou fora do horário permitido, será 

encaminhado para lavratura de Boletim de Ocorrência, e posteriormente 

liberado.

Destarte, expeça-se a guia de controle de comparecimento diário à Cadeia 

Pública.

 Intime-se o recuperando para que compareça na Cadeia Pública de 

Mirassol D’Oeste-MT, no prazo de cinco dias a contar de sua intimação, 

para retirar a tornozeleira eletrônica.

Oficie-se a Unidade Gestora de monitoramento comunicando acerca da 

presente decisão, bem como solicite resposta quando da retirada da 

tornozeleira do recuperando.

Fica o(a) recuperando(a) desde já advertido que o descumprimento das 

referidas condições acarretará REGRESSÃO de regime para o FECHADO.

Designo audiência admonitória para o dia 25/10/2018, às 9h50min.

Saliente-se ao recuperando que o não comparecimento em audiência 

poderá importar em regressão cautelar de regime, com expedição de 

mandado de prisão.

Após a intimação do(a) recuperando(a) das condições acima 

estabelecidas, encaminhem-se os autos ao setor competente para o 

cálculo da pena restante.

Com o cálculo de pena, intimem-se as partes para manifestação, em 05 

(cinco) dias, iniciando pela defesa, vindo-me conclusos na sequência.

Em sendo apontado o inadimplemento das condições supra mencionadas, 

certifique-se, vindo-me os autos conclusos.

Intimem-se recuperando(a), servindo a presente de mandado, defesa e 

Ministério Público.

Acaso o(a) recuperando(a) não seja localizado(a), dê-se vista a Defesa e 

após ao Ministério Público.

Saliente-se ao(à) recuperando(a) que, em caso de dúvida, poderá 

informar-se com seu advogado ou, não tendo condições de contratar um, 

com a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, podendo se 

encaminhar ao referido órgão no endereço: Rua Germano Greve, nº 533, 

Bairro Centro, Mirassol D’Oeste, telefone: (65) 3241-5149.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 20 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 246627 Nr: 1444-62.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dinaldo Soares, Tayane Virginia Cavalieri de 

Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilson Tomaz da Silva Junior 

- OAB:23151/O

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 246627

Vistos, etc.

Certificada a tempestividade (fl. 165), recebo os recursos de apelação em 

seus legais efeitos.

Intimem-se as partes para apresentar razões e contrarrazões. Após, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso para apreciação.

Por fim, tendo em vista que o causídico Nilson Tomaz da Silva Júnior, 

OAB/MT 23151-O, foi nomeado para patrocinar a defesa da ré Tayane 

Virginia Cavalieri de Paula, nomeio o advogado anteriormente mencionado 

para atuar também em grau recursal.

 Às providências. Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 20 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 227910 Nr: 701-23.2015.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Dias Tingo Ferreira, Anselmo Conceição 

Soares, Deivid Alexander de Lima, Pedro Edinei Pires Batista, Izaurina dos 

Passos Araújo, João Pires de Souza, Luciene da Silva Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILAINE APARECIDA 

SOARES NEVES - OAB:15818, marionely araujo veigas - OAB:2684

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 227910

Vistos, etc.

Considerando a inexistência de revogação do mandato conferido à 

advogada dos réus Luciene e Deivid, tem o causídico a obrigação legal de 

representar os interesses daquele em Juízo, sob pena de incidir em 

infração administrativa, acaso não cumpra o seu dever e nem justifique 

suas razões para tanto.

Desta forma, concedo nova oportunidade à advogada dos réus para 

oferecer resposta à acusação em favor dos mesmos, no prazo legal, vez 

que foram incluídos no crime de falsidade ideológica, consoante 

aditamento da denúncia à fl.233, sob pena de ser oficiado à sua instituição 

de classe (OAB) para informar eventual desídia funcional.

Por conseguinte, nada sendo requerido pela advogada, desde já determino 

a expedição da aludida comunicação à OAB.

Escoado o prazo para apresentação da reposta à acusação dos 

indiciados, determino a intimação dos mesmos para indicação de novo 

advogado para apresentá-las ou declaração de impossibilidade de 

nomeação.

Vencido o prazo para a apresentação da referida peça ou no caso de 

alegada a impossibilidade de nomeação, desde já fica nomeada a 

Defensoria Pública, que deverá ser intimada para apresentar a resposta à 

acusação.

Apresentada as defesas, manifeste-se o Ministério Público sobre as 

preliminares e documentos, se houverem, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos para análise da possibilidade de absolvição sumária (art. 

397, CPP) ou designação de audiência de instrução e julgamento.

Cumpra-se, com urgência.

 Mirassol D’Oeste/MT, 19 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 235688 Nr: 577-06.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodolfo José Souza de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:MT 11.473/A

 Processo/CI nº 235688

Vistos, etc.

Considerando cota ministerial de fls.136/137, designo audiência de 

suspensão condicional do processo do acusado Rodolfo José Souza 

Oliveira para o dia 25/10/2018, às 14h30min.

Às providências. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 19 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 239022 Nr: 2267-70.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renan da Silva Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19.102

 Processo/CI nº 239022

Vistos, etc.

Considerando certidão de fl.187 e em consonância com as determinações 

da sentença, determino que a Delegacia de Policia Civil desta Comarca 

proceda com a formatação dos celulares e posterior certificação a este 

Juízo.

Outrossim, acaso os celulares não estejam em condições de uso, 

proceda-se com a imediata destruição destes, lavrando-se o pertinente 

termo.

Às providências. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 20 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 104974 Nr: 1200-80.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Messias dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: frank monezzi soares - 

OAB:24820, luiz emilio tolon - OAB:20011/e, marlucia alves de 

souza tolon - OAB:21059

 PROCESSO/CÓD. Nº 104974

Vistos etc.

Trata-se de executivo de pena em face de CARLOS MESSIAS DOS 

SANTOS.

Consta às fls. 275/276 que o recuperando se encontra no regime 

extramuros desde 14.08.2015.

Às fls. 415/416 o Ministério Público noticiou o cometimento de fato 

criminoso por parte do recuperando, motivo pelo qual sua regressão 

cautelar de regime foi decretada às fls. 421/423.

 Mandado de prisão efetivado em 27.07.2018 (fl. 439).

Audiência de justificação à fl. 443.

A defesa manifestou-se pelo acolhimento da justificativa apresentada pelo 

recuperando em audiência, e consequente retorno do recuperando ao 

regime aberto, conforme fls. 445/481.

O Ministério Público manifestou-se às fls. 482/484, pugnando pela 

regressão definitiva do regime de cumprimento de pena do reeducando 

para o fechado.

É o relatório. Decido.

Nos termos do art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, a execução da 

pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a 

transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o 

condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

Pois bem, o apenado, segundo consta dos autos sob CI 256231 e 263089, 

em trâmite nesta Comarca, supostamente cometeu o delito de tráfico ilícito 

de entorpecentes, no dia 17.02.2017, e, respectivamente, o delito de 

tentativa de homicídio, em 15.04.2018, isto é, durante o cumprimento de 

sua reprimenda no regime extramuros.

 Outrossim, ainda ressai dos autos que o apenado permaneceu foragido 

entre 18.05.2018 a 26.07.2018, visto que somente foi recapturado em 

27.07.2018 (fl. 439).

Em audiência de justificação, ocorrida em 13.08.2018, o recuperando 

negou a prática dos delitos de tráfico de entorpecentes (CI 256231) e 

tentativa de homicídio (CI 263089), sustentando que referidas imputações 
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são inverídicas. Quanto ao período que permaneceu foragido, salientou 

que estava laborando.

Nesse panorama, tenho que a justificativa apresentada pelo recuperando 

é insuficiente para eximi-lo das faltas graves, já que a decisão de fixação 

das condições do regime extramuros constava expressamente que o 

apenado não poderia se envolver em qualquer tipo de ação penal, 

consoante fls. 275/276 e 365/366.

 Ora, é evidente que o recuperando não hesitou em retornar à prática de 

condutas delitivas, demostrando-se inapto ao retorno do convívio social, 

uma vez que o regime extramuros para cumprimento de pena não se 

evidenciou adequado e eficiente para coibi-lo de praticar novos crimes.

 Nesse diapasão, ressalto que a regressão para o regime fechado é 

admitida mesmo que o recuperando não tenha sido condenado pelo fato 

doloso praticado, com trânsito em julgado, sendo suficiente que tenha sido 

acusado da prática de fato definido como crime doloso. Sobre o tema, 

trago a lume a Súmula nº 526 do STJ:

 Súmula nº 526. O reconhecimento de falta grave decorrente do 

cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena 

prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no 

processo penal instaurado para apuração do fato.

Nesse sentido, veja-se a doutrina de Guilherme de Souza Nucci: “(...) Por 

outro lado, cometer um fato (note-se que se fala em fato e não em crime, 

de modo que não há necessidade de se aguardar o trânsito em julgado de 

eventual sentença condenatória) definido em lei como crime doloso 

(despreza-se o delito culposo para tal finalidade), conforme a gravidade 

concreta auferida pelo juiz, pode levar o condenado do aberto ao 

semiaberto ou desse para o fechado, bem como do aberto diretamente 

para o fechado. (...)”.(Leis penais e processuais penais comentadas. 5ª 

ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 561-562).

Na mesma linha, os seguintes precedentes:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. FALTA 

GRAVE. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. 

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - O 

cometimento de fato definido como crime doloso, durante o cumprimento 

da pena de reclusão em regime semiaberto, justifica a regressão cautelar 

do regime prisional inicialmente fixado. II - A configuração da falta grave 

independe do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. III - 

Ordem denegada. (Habeas Corpus nº 229109/PE (2011/0308652-0), 5ª 

Turma do STJ, Rel. Gilson Dipp. j. 05.06.2012, unânime, DJe 12.06.2012).

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PEDIDO DE REFORMA DA 

DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO 

PARA O FECHADO - IMPOSSIBILIDADE - RÉU QUE DESCUMPRIU AS 

CONDIÇÕES IMPOSTAS À PROGRESSÃO PARA O REGIME 

INTERMEDIÁRIO - AUSÊNCIA INJUSTIFICADA AO ESTABELECIMENTO 

PRISIONAL - FALTA GRAVE - PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO NO 

CURSO DA EXECUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Se o réu, 

injustificadamente, descumpre as condições impostas à progressão para 

o regime semiaberto, ao não comparecer no estabelecimento prisional, 

comete falta grave, a implicar na regressão para o regime fechado. 2. A 

Lei de Execuções Penais não exige o trânsito em julgado de sentença 

penal condenatória para efeito de viabilizar a regressão regimental, 

bastando que o reeducando tenha, no curso da execução, perpetrado 

novo crime doloso, a teor do art. 118, I, da LEP, não havendo falar-se, 

outrossim, em afronta ao princípio da presunção de inocência 

(precedentes do STF). (Agravo de Execução Penal nº 47941/2012, 2ª 

Câmara Criminal do TJMT, Rel. Alberto Ferreira de Souza. j. 21.11.2012, 

unânime, DJe 28.11.2012).

Ademais, cumpre salientar que a execução da pena se sujeita à forma 

regressiva, podendo o condenado ser transferido para quaisquer dos 

regimes previstos no art. 33, do Código Penal, conforme se extrai da 

leitura do art. 118, do Estatuto das Execuções Penais.

Em razão disso, urge destacar que é desnecessária a observância da 

forma progressiva, tal como descreve o art. 112, da Lei nº 7.210/84.

Sobre a possibilidade de regressão do regime de pena per saltum em 

casos análogos ao presente, colaciono o seguinte aresto, in litteris:

HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. REGRESSÃO 

DE REGIME. PASSAGEM DO REGIME ABERTO PARA O REGIME FECHADO. 

SUPOSTA ILEGALIDADE NA REGRESSÃO "PER SALTUM". 

FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. 1. Os Tribunais Superiores restringiram o 

uso do "habeas corpus" e não mais o admitem como substitutivo de 

recursos, e nem sequer para as revisões criminais.2. A execução da 

pena se submete à forma regressiva. Por isso, o condenado pode ser 

transferido para qualquer dos regimes previstos no art. 33, do Código 

Penal, dependendo de avaliação do Juízo das Execuções ou do Tribunal 

das circunstâncias e peculiaridades do caso concreto para decidir o 

regime adequado. 3. "Habeas corpus" não conhecido. (STJ - HABEAS 

CORPUS : HC 273726 MG 2013/0227265-1, Ministro Moura Ribeiro, data do 

julgamento: 25/03/2014) (Destaquei).

Portanto, em razão do reconhecimento da falta grave e considerando os 

parâmetros do art. 57 e art. 127, ambos da LEP, em especial a renitência 

do condenado em cumprir as ordens inerentes à execução, vez que 

cometeu dois novos crimes, a perda dos dias remidos em um terço, para 

cada falta grave, mostra-se adequada na espécie:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Decisão desclassificatória – 

Inconformismo ministerial – Pleito de reconhecimento da falta – 

Necessidade – Fatos devidamente comprovados e que constituem 

desrespeito – Inteligência do art. 50, VI c.c. o art. 39, II, ambos da Lei de 

Execução Penal – Regressão necessária, nos termos do art. 118, I, da 

LEP, se o caso – Nos casos em que a sentenciada pratica falta grave 

reinicia-se a contagem do prazo para fins de progressão do regime 

prisional e livramento condicional, nos termos dos arts. 112 c.c 118, e art. 

127, todos da Lei de Execuções Penais – Súmula 441, do STJ que não 

ostenta caráter vinculante – Precedente do STF – Perda dos dias remidos 

na fração máxima permitida em Lei – Necessidade da perda de 1/3 dias 

remidos em razão da gravidade dos fatos. Recurso provido.

 (TJSP; Agravo de Execução Penal 9000665-14.2017.8.26.0050; Relator 

(a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro 

Central Criminal Barra Funda - 2ª Vara das Execuções Criminais; Data do 

Julgamento: 25/07/2017; Data de Registro: 31/07/2017)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COMETIMENTO 

DE FALTA GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS. REDAÇÃO DO ART. 127 

DA LEP. "A prática de falta grave pelo reeducando impõe a decretação da 

perda de até 1/3 (um terço) dos dias remidos, devendo a expressão 

'poderá' contida no art. 127 da Lei n.º 7.210/84, com a redação que lhe foi 

conferida pela Lei n.º 12.433/11, ser interpretada como verdadeiro 

poder-dever do Magistrado, ficando no juízo de discricionariedade do 

Julgador apenas a fração da perda, que terá como limite máximo 1/3 (um 

terço) dos dias remidos" (STJ- AgRg no REsp 1.424.583/PR, Sexta Turma, 

Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 18/6/2014).

No tocante a data-base para progressão de regime, deverá ser aplicada a 

data da recaptura do apenado, já que além de praticar dois novos delitos, 

ainda permaneceu foragido por mais de dois meses, segundo 

entendimento jurisprudencial:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. FUGA. FALTA GRAVE. PROCEDIMENTO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO 

DE DATA-BASE APENAS PARA FINS DE NOVA PROGRESSÃO. 

POSSIBILIDADE. DATA DA RECAPTURA. PERDA DA REMIÇÃO. [...]2. A 

execução penal está sujeita à forma regressiva, transferindo-se o preso 

para o regime mais rigoroso quando do cometimento de falta grave. 

Inteligência do artigo 118 , I , da LEP . 3. A alteração da data-base, como 

decorrência da regressão do regime, em caso de fuga, deve ter como dies 

a quo a data da recaptura. A determinação da nova data inicial para 

contagem de benefícios deve apenas operar efeitos sobre a progressão 

de regime, não alcançando as demais futuras benesses concedidas ao 

apenado. 4. A decretação da perda dos dias remidos, como faculdade que 

é, deve ter dosimetria justificada nos termos do artigo 57 da LEP . Caso 

dos autos, houve suficiente motivação para a decretação da perda de 1/5 

dos dias remidos do reeducando. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 

(Agravo Nº 70058491887, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jayme Weingartner Neto, Julgado em 29/05/2014). 

(Destaquei).

Ante o exposto, com fundamento no art. 118, inciso I, da Lei nº 7.210/84, 

regrido, em definitivo, o regime de cumprimento da pena do recuperando 

CARLOS MESSIAS DOS SANTOS, do aberto para o fechado, bem como 

decreto a perda de 1/3 dos dias remidos, conquistados até a data de cada 

falta grave (17.02.2017 e 15.04.2018), com espeque no art. 127 da Lei nº 

7.210/84.

Ciência ao Ministério Público e ao defensor do recuperando.

Elabore-se o cálculo de pena atualizado.

Com o aporte, dê-se vista as partes para manifestação, iniciando pela 

defesa, no prazo de 05 (cinco), para posterior homologação.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 25 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 235521 Nr: 486-13.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Danilo Freitas Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535, Nilson Tomaz da Silva Junior - OAB:23.151

 PROCESSO/CÓD. Nº 235521

 Vistos, etc.

Considerando que o apenado juntou às fls. 278/286 comprovantes de 

trabalho para justificar sua ausência na Cadeia Pública no mês de agosto 

de 2018, abono suas faltas para os devidos fins.

Aguarde-se o cumprimento da pena.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 26 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 211698 Nr: 2325-44.2014.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Guedes dos Santos, José Ronaldo da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19.102, SERGIO VIEIRA RAMOS - OAB:, SERGIO VIEIRA RAMOS - 

OAB:5012

 PROCESSO/CÓD. Nº 211698

 Vistos, etc.

Tendo em vista a certidão de fl.338, a qual informa que existem objetos 

apreendidos à fl.33 e que transcorreu o prazo de 90 (noventa) dias do 

trânsito em julgado da sentença, sem qualquer manifestação, conforme 

dispõe o artigo 123 do CPP, determino o perdimento dos seguintes bens:

1- R$ 183,00 (cento e oitenta e três reais);

2- 83 (oitenta e três) trouxinhas de substância análoga à cocaína;

3- Um aparelho celular LG preto e cinza (DUAL);

4- Um aparelho celular Samsung branco;

 5- Um aparelho celular Samsung preto e prata;

6- Um aparelho celular Nokia branco;

7- Uma televisão 29 polegadas, marca LG, de cor prata;

8- Um carregador celular LG;

9- Um receptor de antena parabólica marca century;

10- Um aparelho DVD marca Britania;

11- Um capacete cor rosa, marca Taurus;

12- Uma garrafa térmica de cor roxa;

13- Uma mochila preta;

14- Uma bolsa de viagem pequena;

15- Um cadeado triângulo 50mm;

16- Um alicate;

17- Uma chave de fenda;

18- Uma chave Mayle 6mm e;

19- Uma carteira de cor marrom, contendo CPF, RG, título de eleitor, cartão 

magnético da caixa econômica federal em nome de João Guedes Dos 

Santos.

Tocante aos objetos descritos acima, passo a determinar suas 

respectivas destinações.

No que tange ao valor apreendido às fl. 35, de R$ 183,00 (cento e oitenta 

e três reais), determino sua transferência ao Fundo Nacional 

Antidrogas/FUNAD.

Concernente às drogas mencionadas no item “2”, determino que sejam 

incineradas.

Ademais, em razão do ínfimo valor dos objetos indicados nos itens “3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14”, não havendo necessidade de promover um 

leilão para a destinação destes, proceda-se com suas avaliações e caso 

se encontrarem em bom estado, determino que sejam doados à APAE.

 Saliente-se que caso não seja possível à restauração dos aparelhos 

descritos acima para efetuar a doação, determino a destruição destes, 

lavrando-se o pertinente termo.

Por fim, os objetos mencionados nos itens “15, 16, 17, 18 e 19”, 

proceda-se com a imediata destruição dos mesmos, obedecendo à regra 

supracitada.

Após, arquivem-se os autos mediante as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 19 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 222021 Nr: 4008-19.2014.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moises Rodrigues de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETELMINIO DE ARRUDA 

SALOME NETO - OAB:MT/9.869

 PROCESSO/CÓD. Nº 222021

 Vistos, etc.

Expeça-se guia de execução definitiva em nome do réu MOISES 

RODRIGUES DE OLIVEIRA, nos moldes do acórdão às fls. 406/412.

Após, arquivem-se os autos mediante as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 25 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 242166 Nr: 3973-88.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Tosta Tanaka

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MERCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:8873

 PROCESSO/CÓD. Nº 242166

 SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de Executivo de Pena em face do recuperando ANTÔNIO TOSTA 

TANAKA, condenado à pena restritiva de liberdade convertida em 

prestação pecuniária no importe de R$ 5.622,00 (cinco mil seiscentos e 

vinte e dois reais).

O Ministério Público manifesta pela extinção da pena imposta ao 

recuperando pelo seu devido cumprimento à fl. 60.

É o relatório. Decido.

Infere-se dos autos que o recuperando cumpriu integralmente a pena 

imposta, não havendo notícia de seu descumprimento, conforme se vê 

pelas fls. 55/56 e 59.

Deste modo, julgo extinta a pena de ANTÔNIO TOSTA TANAKA, e, em 

consequência, extingo o presente feito.

Às providências e anotações necessárias. Após o trânsito em julgado, 

observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos, atentando-se o 

Sr. Gestor ao artigo 1.453 da CNGC.

P.R.I.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 21 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 228801 Nr: 1181-98.2015.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Mirassol D´Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silas Medeiros da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO DUARTE PRIOTO - 

OAB:18566

 PROCESSO/CÓD. Nº 228801

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034828/9/2018 Página 532 de 849



 Vistos, etc.

Consoante se infere a sentença de fls. 171/176, não há objetos 

apreendidos vinculados ao processo, conforme certidão de fl. 33.

Não obstante, havendo a possibilidade dos referidos objetos ainda 

estarem apreendidos na delegacia, bem como por não possuírem vinculo 

com o crime apurado, determino a restituição dos mesmos ao réu.

Oficie-se à Delegacia de Polícia de Mirassol D’Oeste, no prazo de 05 

(cinco) dias, para proceder com a restituição dos bens apreendidos, 

acaso ainda não providenciado.

 Após, arquive-se o presente feito mediante as baixas e anotações 

necessárias.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 20 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 166224 Nr: 3065-70.2012.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Rodrigues de Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Saulo Fanaia Castrilon - 

Defensor Público - OAB:

 Processo/CI nº 166224

Vistos, etc.

Considerando o auto de vistoria e constatação de fl. 196, determino a 

doação da referida motocicleta em favor da APAE de Mirassol D’Oeste, 

ressaltando que deverá ser destinada como sucata, haja vista o péssimo 

estado de conservação, o que também inviabiliza a realização de leilão 

judicial.

 Ao ensejo, antes de proceder com a doação em favor da APAE de 

Mirassol D’Oeste, determino seja oficiado ao Detran/MT para que proceda 

com a baixa do veículo, nos termos do art. 1º da Resolução nº 11/98 do 

Conselho Nacional de Trânsito, devendo-se providenciar a remessa do 

necessário para a efetivação da baixa.

Deve constar no ofício a determinação para que o órgão de trânsito 

estadual vincule eventuais créditos ao antigo proprietário, vez que o 

beneficiário da doação não pode ser responsabilizado por tais débitos.

Após, arquivem-se os autos, mediante as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 20 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001027-27.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAM WUILIAM MOCELIN E CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARVAL BRASIL LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Proc. 1001027-27.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Ordinária c.c. Antecipação de Tutela ajuizada por Jonatam Wuiliam Mocelin 

e Cia Ltda. – ME, em desfavor de Arval Brasil Ltda. Da análise do autos, 

dessume-se que a inicial é inepta, porquanto sequer elenca os 

fundamentos jurídicos do pedido exordial. Além disso, considerando que o 

Autor confirma a relação contratual de locação e a ocorrência de danos 

no veículo locado, alegando apenas que o valor cobrado pelos danos é 

exorbitante, tenho como imprescindível que indique o valor da dívida que 

entende devido, mediante demonstração por orçamentos e depósito 

judicial como garantia do juízo. Desta feita, sem prejuízo da emenda 

anterior, intime-se a parte Requerente a fim de emendar a inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 321 do Código de Processo Civil de 2015), para 

fins de elencar os fundamentos jurídicos que dão respaldo ao seu pedido, 

sob pena de indeferimento da petição inicial, na forma do art. 321, 

parágrafo único, CPC. No mesmo prazo deve o postulante informar o valor 

da dívida que entende devido, justificando-o mediante a juntada de 03 

(três) orçamentos, devendo ainda proceder o depósito em juízo do valor 

que entende perfazer a dívida ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, 

sob pena de indeferimento do pedido de tutela de urgência. Após o 

transcurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 06 de Setembro de 2018. Cássio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 41598 Nr: 969-56.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nailde Solange Turcato Biazi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, Luciana Cristina Martins Trevisan - 

OAB:MT 11.955-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte Exequente para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifeste acerca do delineado nos autos às fls. 200/202, 

requerendo o que entender de direito.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, imediatamente conclusos 

para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 81562 Nr: 4367-35.2014.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odirlei Slovinski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de Alimentos JJ Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Wagner Santana Vaz - 

OAB:14783/MT, Patrícia Brito Marta Slovinski - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação Monitória proposta por Odirlei Slovinski em desfavor de 

Comercial de Alimentos JJ Mtda - ME.

À fl. 49 dos autos, fora tentada a intimação da parte Requerente para 

impulsionamento da demanda, não sendo esta localizada.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Pois bem.

Registre-se que a atualização do endereço é de competência da parte 

interessada na demanda.

Conforme verificado à fl. 49, tentada a intimação da parte Requerente para 

impulsionar o feito, esta não fora localizada.

Não se pode admitir a eternização do processo, nem há que se falar em 

arquivo provisório permanente.

Diante do exposto, nos termos do art. 485, III, e § 1°, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação sem resolução do mérito.

Custas pela parte Requerente. Incabíveis honorários advocatícios.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações 

de estilo, independente de nova intimação.

P. I. C.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 47317 Nr: 2741-20.2010.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosinei Antonio dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se à parte Exequente para, querendo, se manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 76113 Nr: 4686-37.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adir Freo, Marlon Cristiano Buss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:PE 21.678, Marco André Honda Flores - OAB:MT 

9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Dê-se integral cumprimento a decisão de fls. 93.

Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 92283 Nr: 1361-49.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Centro Norte - BANCO SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON VILMAR DOS SANTOS, JOAO MARIO 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Defiro o postulado pela parte Exequente à fl. 68 dos autos.

Declaro a suspensão do feito pelo período de 12 (doze) meses, a 

iniciar-se na data de 05.07.2018.

Transcorrido o prazo, intime-se a parte Exequente, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, se manifeste requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 43714 Nr: 3086-20.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Juliano Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte Executada para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifeste acerca do delineado nos autos às fls. 124/127, 

requerendo o que entender de direito.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, imediatamente conclusos 

para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 48512 Nr: 3930-33.2010.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelsi Klein Batistela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Francisco Batistela, O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Indefiro o pedido de pagamento das custas e taxas processuais ao final 

do processo, ante a atual sistemática de cobrança de custas utilizada no 

TJMT que não prevê tal possibilidade, nos moldes da decisão proferida na 

Consulta n. 55/2017 encaminhada para este juízo.

 Ademais, desde já ressalto que em se tratando de despesas com 

diligência, não é possível também o parcelamento, porquanto conforme 

previsto no art. 468 da CNGC/MT, com redação “in verbis”, o parcelamento 

se refere a custas de preparo, não abrangendo despesas processuais 

havidas no curso da demanda, senão vejamos:

 “Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma 

da lei.

§ 6° O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, 

após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as 

alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao 

parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de 

adiantar no curso do procedimento.

 § 7º O parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e 

sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a 

decisão favorável do juiz.

 § 8º O parcelamento é referente às custas de preparo do processo, a 

serem pagas quando da distribuição do feito, e não abrange as despesas 

processuais havidas no curso do processo.” (Sem grifos no original).

Intime-se a parte Exequente para efetuar o recolhimento das custas 

devidas, ou se manifestar requerendo o que entender de direito no prazo 

de 15 (quinze) dias, no intuito de dar regular prosseguimento a demanda.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 52572 Nr: 122-49.2012.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidra Aparecida dos Santos Prestes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ellen Laura Leite Mungo - 

OAB:MT 10604, Mariane Cardoso Macarevich - OAB:RS 30264, 

Rosangela da Rosa Correa - OAB:MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Defiro o postulado pela parte Requerente à fl. 70 dos autos.

Declaro a suspensão do feito pelo período de 1 (um) ano, a iniciar-se na 

data de 05.03.2018.

Transcorrido o prazo, intime-se a parte Requerente, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, se manifeste requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 51545 Nr: 2576-36.2011.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rudinei Fernando Freo - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Gomes Pessoa, Nilton Rocha dos 

Santos

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034828/9/2018 Página 534 de 849



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Trevisan - 

OAB:77202/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros 

Cessantes a proposta por Rudinei Fernando Freo - ME em desfavor de 

Claudio Gomes Pessoa e Nilton Rocha dos Santos.

À fl. 51 dos autos, fora tentada a intimação da parte Requerente para 

impulsionamento da demanda, não sendo esta localizada.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Pois bem.

Registre-se que a atualização do endereço é de competência da parte 

interessada na demanda

Conforme verificado à fl. 51, tentada a intimação da parte Autora para 

impulsionar o feito, esta não fora localizada.

Não se pode admitir a eternização do processo, nem há que se falar em 

arquivo provisório permanente.

Diante do exposto, nos termos do art. 485, III, e § 1°, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação sem resolução do mérito.

Custas pela parte Requerente. Incabíveis honorários advocatícios.

Transitada em julgado, arquive-se, observando as cautelas de estilo.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 88579 Nr: 4153-10.2015.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourival Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regina Mara Gomes Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Monitória proposta pela Lourival Ferreira da Silva em 

desfavor de Regina Mara Gomes Ribeiro, aduzindo ser credora da parte 

Requerida no valor de R$ 51.396,31 (cinquenta e um mil, trezentos e 

noventa e seis reais e trinta e um centavos).

Assim, cumprido o mandado e não sendo oferecidos Embargos Monitórios, 

constitui-se, em razão da Lei Processual, notadamente o art. 701, § 2°, do 

Código de Processo Civil, o título executivo judicial, apenas servindo a 

presente decisão para atestar a inércia e declarar a conversão em título 

executivo judicial. (REsp 1432982/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 26/11/2015)

Determino que a Secretaria converta a presente demanda de 

conhecimento em executiva.

Como a parte Requerida/Executada já fora citada para pagamento, o não 

oferecimento de embargos gera os efeitos formais da revelia, podendo a 

parte Exequente iniciar os procedimentos executivos de penhora, 

apresentando o advogado a petição de execução com os cálculos, 

acrescidos de honorários de 10% (dez por cento) e multa de 10% (dez 

por cento), na forma do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil. (AGR1 

20140020144052 DF. 0014513-16.2014.8.07.0000, 2ª Turma Cível, 

Publicado em 26.08.2014, Relator J.J. Costa Carvalho).

Outrossim, determino que a parte Exequente acoste aos autos memorial de 

débito atualizado.

Intime-se a parte Exequente por DJE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 92643 Nr: 1610-97.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dwainy Correa Koslowski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raphael Neves Costa - 

OAB:12411-A/MT, Ricardo Neves Costa - OAB:MT 12.410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente Ação de Busca e 

Apreensão proposta por Banco Bradesco Financiamento S.A. em 

desfavor de Dwainy Correa Kolowski, com fundamento no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, para fins de:CONSOLIDAR o domínio e a 

posse plena e exclusiva do bem apreendido em benefício do Requerente 

Banco Bradesco Financiamento S.A., qual seja, do veículo Chevrolet 

Vectra Hatch GT, ano 2008/2009, cor prata, chassi n. 

9BGAJ48W09B205843, renavam n. 124688900 e placa n. 

NJP9292;CONFIRMAR a decisão liminar proferida às fls. 31/32.Expeça-se 

ofício ao DETRAN/MT para que seja feito novo certificado de registro do 

veículo apreendido em favor da parte Requerente.De mais a mais, 

determino que a parte Requerente, no prazo de 30 (trinta) dias do trânsito 

em julgado da presente sentença, comprove ter dado ciência a parte 

Requerida do valor obtido com a expropriação do bem, para fins de 

possibilitar o abatimento do saldo devedor. Não havendo comprovação, 

presume-se que o bem foi retomado pelo valor da Tabela FIPE na data da 

apreensão.Condeno o Requerido Dwainy Correa Kolowski ao pagamento 

de honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da ação, a teor do art. 85, § 2°, do Código Processo Civil, bem como 

ao pagamento das custas processuais.Após o trânsito em julgado desta 

sentença e cumprimento das providências acima determinadas, 

arquivem-se os autos, fazendo-se as necessárias anotações.Publique-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 102900 Nr: 2052-29.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcios Sicredi LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deoclécio Luiz Cenedese

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - OAB:RS 

34.607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Rodrigues Fontelli - 

OAB:MT 8188-B

 Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução proposta pela Administradora de 

Consórcios Sicredi Ltda em desfavor de Deoclécio Luiz Cenedese.

À fl. 42 dos autos, a parte Exequente informa a desistência da presente 

demanda, pugnando, ainda, pela sua extinção.

A parte Executada às fls. 43/44 manifesta a concordância com o pedido 

de desistência.

Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência requerida, e por corolário, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, VIII, c.c. o art. 924, III, ambos do Código de Processo 

Civil.

Custas pela parte Exequente. Sem honorários.

Defiro o item “1” do pleito às fls. 43/44.

De mais a mais, indefiro o item “2” do pedido às fls. 43/44, no que tange a 

devolução da diligência pretensamente paga indevidamente, uma vez que 

necessário a observância de procedimento específico a ser requerido 

perante a Diretoria do Foro, nos moldes da Instrução Normativa SCA n. 

02/2011 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 48038 Nr: 3462-69.2010.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzinete Francisca de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Jaqueline Takuno de 

Arruda Muchagata - OAB:PR 74.539

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávia Almeida Moura Di 
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Latella - OAB:MG 109.730

 Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto às fls. 

182/186 por Luzinete Francisca de Souza, sob o argumento de que a 

sentença às fls. 169/173 padeceria de nulidade.

Os Embargos Declaratórios não devem ser recebidos, uma vez que falta 

ao mesmo condição vinculativa disposta na Lei, notadamente a 

tempestividade.

Nesse ponto, cabe salientar que a sentença às fls. 169/173 fora prolatada 

na data de 17.03.2016, e que na data de 16.01.2017 a Defensoria Pública 

fez carga dos autos, conforme documento à fl. 178, sendo que nesta data 

representava os interesses da parte Requerente.

Por seu turno, o Recurso de Embargos de Declaração interposto às fls. 

182/186 fora protocolado na data de 28.06.2017, quando, então, 

ultrapassado em muito o prazo legal.

Cabe ponderar ainda, que a sentença constante nos autos às fls. 169/173 

já transitou em julgado, porquanto não apresentada irresignação recursal 

por nenhum das partes no prazo legal.

“Ex positis”, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, DEIXO 

DE RECEBER o Recurso de Embargos de Declaração interposto às fls. 

182/186, uma vez que, interposto fora do prazo legal.

Desta forma, dê-se fiel cumprimento ao determinado na r. sentença às fls. 

169/173.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 87368 Nr: 3324-29.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA TEDESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CÉZAR BABINSKI - 

OAB:45327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

De proêmio, indefiro o requerido pela parte Exequente à fl. 60 dos autos, 

no tocante a expedição de ofício para localização de endereço da parte 

Executada, porquanto fora realizado nos autos, às fls. 49/54.

Desta forma, intime-se a parte Exequente para, querendo, se manifestar 

no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 45041 Nr: 470-38.2010.811.0086

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andrade Engenharia e Construção Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanguarda do Brasil S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Marcelo de Sousa 

Trindade - OAB:MT 7.169

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Pivetta Gavlinski - 

OAB:9.536/MT

 Vistos, etc.

Arquivem-se os autos, procedendo com as baixas e anotações de estilo, 

independente de nova intimação.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 75938 Nr: 4515-80.2013.811.0086

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelita Aparecida Becker

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir José Becker, Anderson José Becker, 

Andressa Aparecida Becker

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Luiz Centenaro - OAB:MT 

8141-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o postulado pela parte Requerente à fl. 62 dos autos.

Declaro a suspensão do feito pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, a 

iniciar-se na data de 16.04.2018.

Transcorrido o prazo, intime-se a parte Requerente, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, se manifeste requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 47377 Nr: 2801-90.2010.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Onildo Correia Taborda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901, Vinicius Vargas Leite - OAB:MT 11.213-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista o retorno dos autos, intimem-se as partes para, querendo, 

se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entenderem de direito.

Não havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao arquivo 

provisório até ulterior manifestação de qualquer das partes.

Decorridos 6 (seis) meses sem manifestação, arquivem-se os autos 

definitivamente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 46278 Nr: 1697-63.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso (Fazenda Publica)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Scapin & Oliveira Chagas Ltda - ME, Maria 

Doroti de Oliveira Chagas, Vicente de Freitas Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

De proêmio, indefiro o requerido no pleito à fl. 42, no tocante a citação por 

edital da sócia Executada Maria Doroti de Oliveira Chagas, considerando 

que já fora devidamente citada consoante certidão à fl. 40.

Ademais, indefiro o requerido no pleito à fl. 42, no que se refere a 

pesquisa de localização do endereço do Executado Vicente de Freitas 

Silva via sistema Bacenjud, conforme certidão do oficial de justiça à fl. 40, 

o Executado informou sua atual localização.

Desta forma, expeça-se Carta Precatória para proceder à citação do 

Executado Vicente de Freitas Silva, em observância ao endereço 

declinado nos autos à fl. 40.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 32216 Nr: 1797-57.2006.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Yara Brasil Fertilizantes S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Faruk de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciane Marques Rache - 

OAB:RS 32487, Marina de Almeida Hoff - OAB:RS / 102.077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diani de Moraes - 

OAB:MT/12283

 Vistos, etc.

Defiro o postulado pela parte Exequente à fl. 141 dos autos, com 

fundamento no art. 921, III, § 1°, do Código de Processo Civil.

Declaro a suspensão do feito pelo período de 1 (um) ano.

Proceda a Secretaria Judicial nos termos do disposto no art. 1.266 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 
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Estado de Mato Grosso, com redação “in verbis”:

“Art. 1.266. Suspensa a Execução pela não localização de bens 

penhoráveis ou do próprio devedor, o feito deverá ser arquivado 

provisoriamente, com baixa no relatório estatístico das atividades 

forenses, mantendo em aberto na Distribuição. Neste caso, deve ser feito 

o agendamento no sistema informatizado, com prazo de 01(um) ano.”

Transcorrido o prazo, intime-se a parte Exequente, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, se manifeste requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 89339 Nr: 4611-27.2015.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON LUIS STEFANELLO ME, Adilson Luis 

Stefanello, Ivaldete Zancan Stefanello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Monitória proposta pelo Banco do Brasil S.A. em 

desfavor de Adilson Luis Stefanello Ltda,. Adilsol Luis Stefanello e Ivaldete 

Zancan Stefanello, aduzindo ser credora da parte Requerida no valor de 

R$ 112.674,36 (cento e doze mil, seiscentos e setenta e quatro reais e 

trinta e seis centavos).

Assim, cumprido o mandado e não sendo oferecidos Embargos Monitórios, 

constitui-se, em razão da Lei Processual, notadamente o art. 701, § 2°, do 

Código de Processo Civil, o título executivo judicial, apenas servindo a 

presente decisão para atestar a inércia e declarar a conversão em título 

executivo judicial. (REsp 1432982/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 26/11/2015)

Determino que a Secretaria converta a presente demanda de 

conhecimento em executiva.

Como a parte Requerida/Executada já fora citada para pagamento, o não 

oferecimento de embargos gera os efeitos formais da revelia, podendo a 

parte Exequente iniciar os procedimentos executivos de penhora, 

apresentando o advogado a petição de execução com os cálculos, 

acrescidos de honorários de 10% (dez por cento) e multa de 10% (dez 

por cento), na forma do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil. (AGR1 

20140020144052 DF. 0014513-16.2014.8.07.0000, 2ª Turma Cível, 

Publicado em 26.08.2014, Relator J.J. Costa Carvalho).

Outrossim, determino que a parte Exequente acoste aos autos memorial de 

débito atualizado.

Intime-se a parte Exequente por DJE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 83155 Nr: 891-52.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pneu Tech Ltda., Robson Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jucelaine Silva do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Eurico Marques da Luz - 

OAB:MT 6.070, Paulo Eurico Marques Luz - OAB:MT 6.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o postulado pela parte Requerente à fl. 53 dos autos.

Declaro a suspensão do feito pelo período de 90 (noventa) dias, a 

iniciar-se na data de 07.03.2018.

Assim, verificando o transcurso do prazo assinalado, intime-se a parte 

Requerente, para que no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste 

requerendo o que entender de direito.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 50634 Nr: 1687-82.2011.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:MT 

11.574, Giuseppe Zampieri - OAB:MT 10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Previdenciária proposta por Tereza Rodrigues de Souza 

em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados.

Considerando o teor da manifestação de fls. 148 e respectiva 

concordância da parte autora com os cálculos apresentados pelo INSS, 

conforme delineado pela demandante às fls. 153, HOMOLOGO a 

desistência recursal, nos moldes pretendidos às fls. 148, bem como os 

cálculos apresentados às fls. 149v.

 Isto posto, DETERMINO a expedição das competentes Requisições de 

Pequeno Valor - RPV e/ou Precatórios, ao Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região – TRF1, para pagamento do débito, em consonância com 

as disposições contidas no art. 535, § 3°, I e II, c.c. o art. 910, § 1°, ambos 

do Código de Processo Civil e do art. 100 da Constituição da República 

Federativa do Brasil, no valor mencionado à fl. 149v/150.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 37115 Nr: 101-15.2008.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCB(, MRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Queiroz Linhares 

- OAB:MT - 9.088-B

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por Kauane 

Castanho Backes em desfavor de Ademir Backes.

À fl. 49 dos autos, fora tentada a intimação da parte Exequente para 

impulsionamento da demanda, não sendo esta localizada.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Pois bem.

Registre-se que a atualização do endereço é de competência da parte 

interessada na demanda.

Conforme verificado à fl. 49, tentada a intimação da parte Exequente para 

impulsionar o feito, esta não fora localizada.

Não se pode admitir a eternização do processo, nem há que se falar em 

arquivo provisório permanente.

Diante do exposto, nos termos do art. 485, III, e § 1°, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação sem resolução do mérito.

Custas pela parte Exequente, ficando, porém, suspensa a condenação a 

teor do art. 98, § 3°, do Manual de Processo Civil. Incabíveis honorários 

advocatícios.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações 

de estilo, independente de nova intimação.

P. I. C.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 36645 Nr: 3073-89.2007.811.0086

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eugeniusz Dziachan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, Luciana Cristina Martins Trevisan - 

OAB:MT 11.955-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edgar Biolchi - OAB:MT 

3.536-B

 Vistos, etc.

Em que pese o feito já se encontre sentenciado, e com o respectivo 

trânsito em julgado, verifica-se que ainda existe valor remanescente 

disponível na conta única.

 Desta feita, ante ao teor da certidão de fls. 104 e considerando o lapso 

temporal entre a manifestação de fls. 93 e a presente data, por cautela, 

intime-se a parte Autora para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indicando sua conta bancária para fins de liberação dos valores 

remanescentes depositados judicialmente.

 Após, voltem-me conclusos imediatamente.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 95078 Nr: 3095-35.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Jarbas Oliveira Basso, Edina Fabiane Topazio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Rogério de Oliveira Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oliani Raspini - OAB:MT 14.330, 

Roberta Wobeto Baraldi - OAB:MT 14.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial e acolhendo 

o parecer da psicóloga e assistente social às fls. 38/40, JULGO 

PROCEDENTE a presente Ação de Substituição de Curatela proposta por 

Pedro Jarbas Oliveira Basso e Edina Fabiane Topazio em desfavor de 

Paulo Rogério de Oliveira Basso, com fundamento no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, para fins de:CONFIRMAR a antecipação de tutela 

deferida às fls. 28.NOMEAR como Curadores de Paulo Rogério de Oliveira 

Basso, ora Requerido, os Autores Pedro Jarbas Oliveira Basso e Edina 

Fabiane Topazio, para representar o curatelado Paulo Rogério nos atos da 

vida civil para fins patrimoniais e negociais, condicionada a prestação 

anual de contas, nos termos do art. 755, I e II, § 1°, c.c. 757, ambos do 

Código de Processo Civil;Ressalto que em havendo bens móveis ou 

imóveis pertencentes ao curatelado, somente será permitida a alienação 

ou oneração com autorização judicial e parecer prévio do Ministério 

Público e ainda que eventuais valores recebidos pelo demandado de 

entidade previdenciária deverão ser aplicados exclusivamente na saúde, 

alimentação e bem-estar do requerido. DETERMINO que ultrapassado o 

prazo de 05 (cinco) anos, seja efetuado novo estudo psicossocial na 

residência do curatelado, para análise da manutenção da 

curatela;SUSPENDO o processo até o dia 12/09/2023, quando deverá sair 

do arquivo provisório para ser efetuada a diligência acima. Expeça-se a 

Secretaria Judicial o competente Termo de Compromisso, nos ditames do 

art. 759 do Código de Processo Civil, notificando os curadores acerca das 

disposições previstas no art. 762 e 763, parágrafo 2º, ambos do CPC. 

Determino, ainda, a expedição do mandado de inscrição no Registro Civil 

do Requerido junto ao Cartório de Registro Civil competente, com 

fundamento no art. 755, § 3°, do Código de Processo Civil, para fins de 

fazer constar a substituição de curador nos termos da presente sentença. 

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.Sem custas e 

honorários..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 93006 Nr: 6724-34.2011.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Vieira Serpa - OAB:MT 

12758

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação Previdenciária proposta por Marcelo de Souza em 

desfavor do Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

À fl. 103 dos autos, fora tentada a intimação da parte Requerente para 

impulsionamento da demanda, não sendo esta localizada.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Pois bem.

Registre-se que a atualização do endereço é de competência da parte 

interessada na demanda.

Conforme verificado à fl. 103, tentada a intimação da parte Requerente 

para impulsionar o feito, esta não fora localizada.

Não se pode admitir a eternização do processo, nem há que se falar em 

arquivo provisório permanente.

Diante do exposto, nos termos do art. 485, III, e § 1°, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação sem resolução do mérito.

Custas pela parte Autora, ficando, porém, suspensa a condenação a teor 

do art. 98, § 3°, do Manual de Processo Civil. Incabíveis honorários 

advocatícios.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações 

de estilo, independente de nova intimação.

P. I. C.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 114817 Nr: 1219-74.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Luis Nascimento Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberto Schoupinski Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luis Nascimento Moura 

- OAB:MT 16.604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o postulado pela parte Exequente à fl. 38 dos autos.

Declaro a suspensão do feito pelo período de 30 (trinta) dias, a iniciar-se 

na data de 13.04.2018.

Assim, verificando o transcurso do prazo assinalado, intime-se a parte 

Exequente, para que no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste 

requerendo o que entender de direito.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 81596 Nr: 4391-63.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Antônio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Humberto de Oliveira 

Junior - OAB:MT 11.208-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Do compulso dos autos, denota-se prolação de sentença às fls. 76/81, 

quando, então, o Instituto Requerido interpôs Recurso de Apelação às fls. 

85/88.

No tocante ao Recurso de Apelação às fls. 85/88, o Requerido sustentou 

pré-manifestação de desistência do mesmo, caso o Autor concorde com a 

atualização dos valores atrasados na forma do art. 1-F da Lei n. 9.494/97, 

com o qual anuiu o Requerente à fl. 93.

Desta forma, não havendo mais interesse recursal por parte do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, intime-o para que acoste aos autos os 

cálculos dos valores que entende devidos, no prazo de 15 (quinze) dias.

De mais a mais, com o aporte aos autos do referido cálculo, intime-se a 

parte Autora para, querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

Por fim, imediatamente conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 110287 Nr: 6091-69.2017.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBP, SPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NPdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wallison Kenedi de Lima - 

OAB:MT 16.704

 Sentença.

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença – Alimentos ajuizada por 

Lorenzo Bianchezzi Parra, representado pela genitora Suzy Pessoa 

Bianchezzi, em desfavor de Nicolas Parra da Cruz.

 Dessume-se dos autos que as partes apresentaram acordo com o 

escopo de dirimir a discussão perpetrada nestes autos, postulando 

expressamente pela extinção da presente demanda.

 Diante do exposto, estando regulares seus termos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes às fls. 28/29 para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, de modo que JULGO EXTINTO o processo, com resolução 

do mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

Sem custas. Honorários advocatícios conforme constou no acordo.

Transitada em julgado esta sentença, o que certificará o cartório, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias e arquivem-se estes 

autos, independentemente de nova determinação.

 P.I.C.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 71262 Nr: 37903-08.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Antonio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Jose Aguetoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oliani Raspini - OAB:MT 14.330, 

Roberta Wobeto Baraldi - OAB:MT 14.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Simão - OAB:MT 

10.066-B, Mary Christiane Bertaia Dal Maso - OAB:MT 13.390

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação Ordinária proposta por Edson Antônio da Silva em 

desfavor de Maria José Aguetoni.

Com o regular trâmite da demanda, às fls. 131/132, as partes 

apresentaram acordo com escopo de dirimir a discussão perpetrada 

nestes autos.

Diante do exposto, estando regulares seus termos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes às fls. 131/132 para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, 

com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, do Código 

de Processo Civil.

Homologo, ainda, a desistência do prazo recursal pelas partes.

Custas e honorários conforme constou no acordo..

Após, certifiquem-se e arquivem-se os autos, procedendo com as baixas 

e as anotações de estilo.

P. I. C.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 76152 Nr: 4726-19.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Caitana de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Vieira Serpa - OAB:MT 

12758, Rafael Wasnieski - OAB:MT 15.469-A, Ricardo Roberto 

Dalmagro - OAB:MT 12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Nos ditames do art. 1.010 do Código de Processo Civil, intime-se a parte 

Apelada, na pessoa de seu procurador para, querendo, apresentar suas 

contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem resposta, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 51037 Nr: 2076-67.2011.811.0086

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jailson Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expedito João Kuiava, Ivanei Cella Kuiava

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onofre Roncato - OAB:MT 2.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Notificação Judicial proposta por Jailson Ferreira da 

Silva em desfavor de Expedito João Kuiava e Ivanei Cella Kuiava.

Devidamente intimada para dar prosseguimento na demanda, a parte 

Requerente manteve-se inerte.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Pois bem.

Não se pode admitir a eternização do processo, nem há que se falar em 

arquivo provisório permanente.

Conforme verificado à fl. 48 dos autos, devidamente intimada para dar 

prosseguimento na demanda a parte Autora quedou-se inerte.

Diante do exposto, nos termos do art. 485, III, e § 1°, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação sem resolução do mérito.

Eventuais custas finais pela parte Autora, incabíveis honorários.

Transitada em julgado, arquive-se, observando as cautelas de estilo.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 33654 Nr: 3183-25.2006.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Theobaldo Fenske

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Alvellos Fernandes - 

Procurador do IBAMA - OAB:2448 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wallison Kenedi de Lima - 

OAB:MT 16.704

 Vistos, etc.

Considerando o disposto nos autos às fls. 44/52, intime-se a parte 

Exequente para, querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que entender de direito.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, imediatamente conclusos 

para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 104561 Nr: 3029-21.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodival Almeida Damacena - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 
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OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Efetuem-se as necessárias anotações, inclusive no Distribuidor, e 

retifiquem-se a autuação e registros cartorários. Nos moldes do artigo 829 

e seguintes do Código de Processo Civil, cite-se a parte Executada para 

os atos desta ação, a fim de que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o 

pagamento da dívida. Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução, consignando-se que, no caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será 

reduzida pela metade (artigo 827, “caput”, e § 1°, do CPC).Caso não haja 

pagamento no prazo estabelecido, proceda o Senhor Oficial de Justiça 

com a penhora dos bens dados em garantia, efetuando-se a sua 

avaliação, com a lavratura do respectivo auto, intimando-se a parte 

Executada dos atos praticados, bem como o respectivo cônjuge, em se 

tratando de bem imóvel, em observância a ordem de preferência disposta 

no art. 835, § 3°, do Código de Processo Civil, uma vez que, a dívida é 

fundada em título com garantia.Em não sendo localizados bens passíveis 

de penhora da parte Executada, intime-se a parte Exequente a se 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se a parte Exequente para 

recolher as custas de diligência do oficial de justiça no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de não cumprimento do mandado.O cumprimento da 

diligência realizar-se-á na forma do artigo 212, § 2º, do Código de 

Processo Civil. Outrossim, o cumprimento desta fica condicionado a 

apresentação pela parte Exequente do endereço atualizado da parte 

Executada, nos ditames da certidão à fl. 49.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 85477 Nr: 2238-23.2015.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELITA BARBOSA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pleito à fl. 55, cumpra-se nos termos ali delineados.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 70460 Nr: 3006-51.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson José Vacari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

De proêmio, defiro o requerido pela parte Exequente à fl. 94, cumpra-se 

nos termos ali delineados.

Ademais, intime-se a parte Exequente, para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifeste requerendo o que entender de direito, em observância 

ao conteúdo dos documentos às fls. 92/93.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos 

conclusos, imediatamente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 50665 Nr: 1718-05.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial - INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Faruk de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

OAB:9893-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diani de Moraes - 

OAB:MT/12283

 Vistos, etc.

Defiro o pleito da parte Exequente à fl. 36, pelo o que determino a 

expedição do competente mandado de penhora e avaliação dos veículos 

elencados à fl. 30, devendo a Secretaria Judicial guardar observância ao 

endereço declinado à fl. 36.

Realizada à penhora e avaliação dos bens, intimem-se as partes para, 

querendo, manifestarem-se no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o 

que entenderem de direito.

Após, conclusos para deliberação, inclusive, quanto ao disposto à fl. 34.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 110766 Nr: 6361-93.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanguarda Agro S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Municipio de 

Nova Mutum - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Luiz Di Angelo - 

OAB:23553/O, Leonardo Trevisan - OAB:77202/RS

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pelo Município de Nova 

Mutum/MT em desfavor de Vanguarda Agro S.A.

A parte Executada à fl. 11, informou o pagamento da dívida, tendo a parte 

Exequente expressado anuência às fls. 19/20.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Pois bem.

Considerando o adimplemento pela parte Executada da obrigação, a 

extinção da demanda é medida que se impõem.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, com resolução de 

mérito, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ademais, diante do pagamento informado, determino à expedição de 

alvará judicial para liberação de valores penhorados, em observância aos 

dados bancários informados à fl. 19.

Determino, ainda, que a Secretaria Judicial cumpra com o art. 450, § 3°, da 

CNGC/MT, comunicando a parte Executada por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento de dinheiro. Nesse ponto, eis a 

redação do artigo supramencionado:

“Art. 450. Os depósitos judiciais somente serão liberados, por meio de 

Alvará Judicial expedido pelo Juiz da respectiva Unidade Jurisdicional 

(assinalado de punho ou eletronicamente), em nome do beneficiário ou seu 

advogado, desde que a procuração outorgada a este esteja em 

consonância com o que dispõe o art. 105 do CPC e do art. 5º, § 2º do 

Estatuto da OAB.

§ 3º O juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a 

liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu 

sucessor, se possível, através de qualquer meio de comunicação.”

Custas pela parte Executada. Sem honorários.

 Transitada em julgado esta sentença, o que certificará o cartório, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias e arquivem-se estes 

autos.

 P.I.C.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 73770 Nr: 2285-65.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Borsatti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:
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 Vistos, etc.

Defiro o postulado pela parte Exequente à fl. 72 dos autos, com 

fundamento no art. 921, III, § 1°, do Código de Processo Civil.

Declaro a suspensão do feito pelo período de 1 (um) ano.

Proceda a Secretaria Judicial nos termos do disposto no art. 1.266 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com redação “in verbis”:

“Art. 1.266. Suspensa a Execução pela não localização de bens 

penhoráveis ou do próprio devedor, o feito deverá ser arquivado 

provisoriamente, com baixa no relatório estatístico das atividades 

forenses, mantendo em aberto na Distribuição. Neste caso, deve ser feito 

o agendamento no sistema informatizado, com prazo de 01(um) ano.”

Transcorrido o prazo, intime-se a parte Exequente, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, se manifeste requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 53040 Nr: 567-67.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAOVdMG-SOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNdSM, JNdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:MT 11.876-A, Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT 9708- A, Pollianna Mesquita de Moraes - OAB:16908/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Defiro o postulado pela parte Exequente à fl. 127 dos autos, com 

fundamento no art. 921, III, § 1°, do Código de Processo Civil.

Declaro a suspensão do feito pelo período de 1 (um) ano.

Proceda a Secretaria Judicial nos termos do disposto no art. 1.266 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com redação “in verbis”:

“Art. 1.266. Suspensa a Execução pela não localização de bens 

penhoráveis ou do próprio devedor, o feito deverá ser arquivado 

provisoriamente, com baixa no relatório estatístico das atividades 

forenses, mantendo em aberto na Distribuição. Neste caso, deve ser feito 

o agendamento no sistema informatizado, com prazo de 01(um) ano.”

Transcorrido o prazo, intime-se a parte Exequente, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, se manifeste requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 30619 Nr: 260-26.2006.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudina Spazzin Fischer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte Exequente para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifeste acerca do delineado nos autos às fls. 231/233, 

requerendo o que entender de direito.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, imediatamente conclusos 

para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 90494 Nr: 240-83.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Defiro o postulado pela parte Exequente à fl. 73 dos autos, com 

fundamento no art. 921, III, § 1°, do Código de Processo Civil.

Declaro a suspensão do feito pelo período de 1 (um) ano.

Proceda a Secretaria Judicial nos termos do disposto no art. 1.266 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com redação “in verbis”:

“Art. 1.266. Suspensa a Execução pela não localização de bens 

penhoráveis ou do próprio devedor, o feito deverá ser arquivado 

provisoriamente, com baixa no relatório estatístico das atividades 

forenses, mantendo em aberto na Distribuição. Neste caso, deve ser feito 

o agendamento no sistema informatizado, com prazo de 01(um) ano.”

Transcorrido o prazo, intime-se a parte Exequente, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, se manifeste requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 90525 Nr: 266-81.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária - 9ª Reg

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zarsul Comércio e Representação Ltda - ME 

(Casa do Produtor Mutum), Francisco Zardo Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

De proêmio, indefiro o requerido no pleito à fl. 35, no tocante a citação 

editalícia da parte Executada.

Nesse ponto, releva notar que somente fora tentada a citação da parte 

Executada por carta de citação, nos endereços informados à fl. 05, cujos 

resultados fora “Endereço Insuficiente” (fls. 24 e 25), quando, então, 

possível a citação por oficial de justiça.

Desta forma, cite-se a parte Executada por oficial de justiça, considerando 

que só tentada por carta de citação, observando-se o endereço delineado 

às fls. 05 dos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 97340 Nr: 4663-86.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pneu Tech Ltda., Robson Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUTURO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

AGRICOLAS LTDA ME, MARCELO APARECIDO CAPANA, Clecio Dias 

Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EURICO MARQUES LUZ - 

OAB:MT 6.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Defiro o pleito às fls. 61v°/62, no tocante a nova tentativa de citação da 

parte Executada.

Porém, indefiro o pleito de citação da Executada na forma dos artigos 252 

e 253 do Código de Processo Civil, tenho que se faz desnecessária tal 

autorização, porquanto se trata de dever-poder ínsito às atribuições do 

Oficial de Justiça, que deverá avaliar livremente a situação de “suspeita de 

ocultação”.

Contudo, cumpra o(a) Sr(a). Meirinho(a) a diligência para a citação da 

parte Executada se atendo à possibilidade de suspeita de ocultação, em 

observância ao endereço disposto à fl. 61v°, efetuando a citação por hora 

certa caso verifique os requisitos desta.

Intime-se a parte Exequente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 43878 Nr: 3252-52.2009.811.0086
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Cláudio Franciscatto, José Luiz 

Menetrier, Antônio Luiz Piassanti, Mirian S. de Almeida Menetrier, Roseli 

Heineck Piassanti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Westphalen Michel 

- OAB:MT 7.262-B

 Vistos, etc.

Em deferimento ao pleito de fls. 117 e tendo em vista o advento da Semana 

Nacional de Conciliação, vislumbrando-se nos autos a possibilidade de 

composição amigável das partes, DESIGNO audiência de conciliação para 

o dia 05 de novembro de 2018 às 17:00h (horário oficial do Estado de Mato 

Grosso).

 Intimem-se.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário. Com urgência.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 118930 Nr: 8208-54.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PSDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA VIEIRA DOS SANTOS 

FERNANDES - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos, etc.

Tendo em vista o advento da Semana Nacional de Conciliação, e 

vislumbrando-se nos autos a possibilidade de composição amigável das 

partes, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 06 de novembro de 

2018 às 17:00h (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Intimem-se.

 Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário. Com urgência.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 78280 Nr: 1671-26.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisangela Santana Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair Mauro Zuffo ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leonardo Garcia de 

Aquino - OAB:MT 7.691

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Indenização por Ato Ilícito c.c Danos Materiais e 

Morais proposta por Kaique da Silva Dantes em desfavor de Odair Mauro 

Zuffo ME e Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros.

Com o regular trâmite da demanda, às fls. 369/371, as partes 

apresentaram acordo com escopo de dirimir a discussão perpetrada 

nestes autos.

Diante do exposto, estando regulares seus termos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes às fls. 369/371 para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, 

com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, do Código 

de Processo Civil.

Homologo, ainda, a desistência do prazo recursal pelas partes.

Honorários conforme constou no acordo. Custas pela Seguradora 

Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, conforme o item 8, segunda 

parte, do documento à fl. 370.

Após, certifiquem-se e arquivem-se os autos, procedendo com as baixas 

e as anotações de estilo.

P. I. C.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 36938 Nr: 3239-24.2007.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Nardi, Luis Felipe Lammel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Schimitt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Luiz Centenaro - 

OAB:MT 8141-B

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença proposta por Luis Felipe 

Lammel em desfavor de Jose Calors Schmitt.

Pleito de cumprimento de sentença às fls. 55/56, o qual fora recebido à fl. 

59.

A parte Exequente à fl. 89 dos autos, informou o cumprimento do 

delineado na r. sentença.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Pois bem.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, com resolução de 

mérito, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas conforme sentença às fls. 50/54.

De mais a mais, indefiro o pedido à fl. 89, no que tange a devolução da 

diligência pretensamente paga indevidamente, uma vez que necessário a 

observância de procedimento específico a ser requerido perante a 

Diretoria do Foro, nos moldes da Instrução Normativa SCA n. 02/2011 do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Transitada em julgado esta sentença, o que certificará o cartório, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias e arquivem-se estes 

autos, independentemente de nova determinação.

 Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 95823 Nr: 3601-11.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcios Sicredi LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Mega Ltda. - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - OAB:RS 

34.607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por Administradora de 

Consórcios Sicredi Ltda em desfavor de Construtora Mega Ltda - ME.

Conforme exposto à fl. 32, as partes transacionaram pela via extrajudicial 

acerca do pagamento da dívida.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Pois bem.

Do compulso dos autos, verifica-se transação extrajudicial pelas partes 

sobre o objeto da demanda, de modo que, impossível a continuidade do 

feito, vez que, operou-se a perda do objeto da presente ação, nos termos 

do art. 485, VI, do Código de Processo Civil:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual.”

Isto posto, JULGO EXTINTO a presente Ação de Busca e Apreensão, sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil.

Custas pela parte Autora, sem honorários.

Com o trânsito em julgado, e nada mais sendo requerido, arquivem-se os 

autos, fazendo-se as necessárias anotações, independente de nova 
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intimação.

P. I. C.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 90553 Nr: 281-50.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tonello Materiais de Construção Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros 

Mascarenhas Barbosa - OAB:MT 13.245-A

 Vistos, etc.

De proêmio, no que concerne aos Embargos de Declaração às fls. 

120/121 tenho por prudente a oitiva da parte Embargada (Oi Móvel S.A.), 

mormente por considerar o seu conteúdo infringente.

Com efeito, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar no 

prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do Código de 

Processo Civil, requerendo o que entender de direito em relação aos 

Embargos de Declaração às fls. 120/121.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 70047 Nr: 2583-91.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcio Matschinske

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cargill Agrícola S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Seefeld Werner - 

OAB:7839-B/MT, Gérson Luís Werner - OAB:MT 6.298-A

 Vistos, etc.

De proêmio, no que concerne aos Embargos de Declaração às fls. 

348/353 tenho por prudente a oitiva da parte Embargada (Cargill Agrícola 

S.A.), mormente por considerar o seu conteúdo infringente.

Com efeito, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar no 

prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do Código de 

Processo Civil, requerendo o que entender de direito em relação aos 

Embargos de Declaração às fls. 348/353.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000723-28.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES (IMPETRANTE)

ALEXANDRE EDUARDO BARBOSA SIMOES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO (IMPETRADO)

EGON HOEPERS (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1000723-28.2018.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de mandado de segurança impetrado por COOPERATIVA DE TRABALHO 

VALE DO TELES PIRES, em face de suposto ato ilegal e abusivo praticado 

por MARIA CILENE PEREIRA, pregoeira do Município de Santa Rita do 

Trivelato/MT, ambos já qualificados nos autos. A impetrante alega que, o 

município de Santa Rita do Trivelato instalou processo licitatório, na 

modalidade pregão presencial, tipo menor preço por item, sob o nº 

016/2008, com o objetivo o registro de preços para futura e eventual 

contratação de mão de obra de apoio às atividades operacionais 

subsidiárias para atender as unidades da prefeitura municipal. Acrescenta 

que compareceu na sessão pública no dia e hora determinados, com a 

documentação prevista no edital, com o intuito de participar do processo 

licitatório, tendo sido credenciada, participou da sessão de lances, 

sagrou-se vencedora e foi habilitada pela Pregoeira presente. Aduz que a 

COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DE 

SORRISO – COOPSERV’S, interpôs Recurso Administrativo contra a 

decisão a decisão que habilitou a impetrante alegando que esta não possui 

capital social exigido no item 12.5.1 do edital. Assim, afirma que em sede 

de recurso, o Município de Santa Rita do Trivelato conheceu o recurso e, 

no mérito, julgado procedente, uma vez que entendeu que a impetrante 

não atendeu o item do edital do pregão. Frente a tais apontamentos, vem a 

impetrante a este nobre Poder Judiciário buscar guarida ao seu direito 

líquido e certo de participar do certame, requerendo a suspensão da 

decisão exarada em sede de julgamento do Recurso Administrativo no 

Pregão Presencial nº 016/2018 e ordenar o prosseguimento do certame ou 

suspender o andamento do certame licitatório. Juntou os documentos 

registrados sob os ID’s nº 13005505, 13005567, 13005572, 13005598, 

13005601, 13005616, 13005608. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. Cuida-se de mandado de segurança impetrado 

contra ato coator supostamente praticado pelo Prefeito de Santa Rita do 

Trivelato/MT, com o argumento de violação de direito líquido e certo pela 

decisão que o excluiu do certame, face ao fato de violação do previsto no 

item 12.5.1 do Edital nº 016/2018. Extrai-se do dispositivo constitucional 

que o mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo 

não amparado pelo habeas corpus ou habeas data, sempre que 

ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver 

justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for 

e qualquer que seja sua função. É o que exsurgedo artigo 5.º, inciso LXIX 

da CF/88 c/c o art. 1.º, da Lei n.º 12.016/09. Vê-se que o principal objetivo 

do mandado de segurança é proteger direito líquido e certo. Desta forma, 

recorro à lição do clássico mestre Hely Lopes Meirelles, que demonstra 

quais são os requisitos para a certeza e liquidez do direito. Eis a lição: 

“Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito 

se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e 

exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e 

certo comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não 

é líquido nem certo, para fins de segurança.” (In, “Mandado de Segurança, 

Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, ‘Habeas Data’, 20.ª 

ed. at. por Arnoldo Wald, Malheiros Editores, pág. 35). (destaquei) Da 

análise do feito, vê-se que a controvérsia posta nos autos cinge-se 

decisão sobre a legalidade ou ilegalidade da decisão que julgou recurso 

interposto no pregão presencial 016/2018, que excluiu a impetrante do 

certame, face ao fato de violação do previsto no item 12.5.1 do Edital nº 

016/2018. Como bem aponta o teor do referido dispositivo do edital, era 

exigido do licitante que este comprovasse possuir, nada data da sessão 

do pregão, patrimônio líquido com capital social integralizado igual ou 

supeior a 10 % (dez por cento) do valor total estimado para a contratação, 

sob pena de inabilitação no certame. Ressalte-se que, segundo o mesmo 

edital, o critério adotado para comprovação do patrimônio líquido seria o 

cálculo obtido pelo valores registrados ou inscritos na Junta Comercial, de 

acordo com certidão simplificado (item 12.5.1.1). Não conseguindo a 

impetrante trazer aos autos a mencionada certidão simplificada, 

documento indispensável para a comprovação de requisito imprescindível 

do edital, não há que falar em afronta direito líquido e certo. Ante o 

exposto, indefiro a petição inicial do mandado de segurança com 

fundamento no art. 10 da Lei nº 12.016/2009, extinguindo-o, por 

conseguinte, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas. Sem condenação em honorários nos termos 

do art. 25 da Lei nº 12.016/09 e da Súmula 512 do STF. Ciência ao 

Ministério Público LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001000-44.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BRF S.A. (AUTOR(A))

HENRIQUE JOSE DA ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES (RÉU)

PESSOAS INCERTAS (RÉU)

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CAMINHONEIROS - ABCAM (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001000-44.2018.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de ação ordinária para garantia do exercício de ir e vir da atividade 

empresarial, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por 

BRF S/A em face de ESTADO DE MATRO GROSSO E OUTROS, 

devidamente qualificados nos autos. Sustenta a autora, em síntese, que 

os protestos deflagrados pela greve dos caminhoneiros prejudicaram sua 

produção e transporte de grãos, animais e insumos. Desse modo, 

requereu a concessão da tutela de urgência para que fosse garantida a 

passagem de veículos que transportassem principalmente ração e animais 

vivos. Juntou documentos. Vieram os autos conclusos. É o breve relato. 

Decido. Tendo em vista a desnecessidade do prosseguimento da presente 

ação, uma vez que a greve dos caminhoneiros já se findou, imperiosa é a 

extinção do presente feito, ante a perda superveniente do objeto. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, incisos VI, do Código de Processo Civil. Sem custas 

e honorários advocatícios. Certificado o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Às providências necessárias. 

Cumpra-se. Nova Mutum/MT, 16 de agosto de 2018. LUCIANA DE SOUZA 

CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001696-80.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLECI TRESSI PERDONSINI (AUTOR(A))

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE NOVA 

MUTUM Certidão Processo: 1001696-80.2018.8.11.0086 Considerando a 

tempestividade da(s) contestação(ões) apresentada(s), nos termos dos 

artigos 350 e 351, CPC, e do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de 

intimar a parte autora, por seu(s) advogado(s), para impugná-la(s) no 

prazo de 15 (quinze) dias. Nova Mutum, 27 de setembro de 2018 Cristiany 

Ribeiro Rosa Rose Analista Judiciário SEDE DO 2ª VARA DE NOVA 

MUTUM E INFORMAÇÕES: RUA DAS HELICÔNIAS, 444N, JARDIM DAS 

ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 TELEFONE: (65) 

33083434

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001345-10.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS ARAUJO DA COSTA (ADVOGADO(A))

CENTRO OESTE ARMAZENS GERAIS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Secretário Municipal de Indústria, Comércio e Turismo de Nova Mutum 

(IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001345-10.2018.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de mandado de segurança impetrado por CENTRO OESTE ARMAZÉNS 

GERAIS LTDA. -ME, em face de suposto ato ilegal e abusivo praticado por 

JIMMY ANDERSON HUPPES, investido no cargo de Secretário Municipal de 

Indústria, Comércio e Turismo de Nova Mutum/MT, ambos já qualificados 

nos autos. Juntou documentos. Sustenta o impetrante, em síntese, que o 

Sr. Secretário Municipal de Industria, Comércio e Turismo de Nova 

Mutum/MT, em flagrante afronta aos dispositivos da Lei Municipal 

771/2003, negou anuência para a outorga e escrituração definitiva dos 

Lotes 02 e 04, Quadra C, localizados na Rua das Copaíbas, Distrito 

Industrial Norte, da cidade de Nova Mutum/MT, nos termos da Cláusula 

Quinta do Termo de Cessão Onerosa em anexo. Aduz, ainda, que diante 

do termo de cessão anteriormente pactuado, o impetrante manteve 

adimplidas, todas as obrigações contidas na lei acima mencionada, não 

incorrendo em qualquer penalidade que ensejasse a devolução do imóvel 

cedido, nascendo o direito de pleitear a escrituração definitiva da área, se 

comprometendo, inclusive, a Prefeitura em outorgar o título definitivo do 

imóvel cedido. Desse modo, o impetrante ajuizou o presente remédio 

constitucional buscando, em sede de liminar, a suspensão do ato coator, 

qual seja, a negativa da ausência exarada pela autoridade coatora, 

possibilitado a escrituração dos Lotes 02 e 04, localizados na Rua das 

Copaíbas, Nova Mutum/MT, em nome do impetrante, até o julgamento 

definitivo do mandamus, sob pena de multa diária. É o relatório. 

Fundamento e decido. Pois bem. Vê-se que o presente mandado de 

segurança foi impetrado contra o Sr. Secretário Municipal de Industria, 

Comércio e Turismo de Nova Mutum/MT, o qual, no documento de ID nº 

13980523, considerado o ato coator, informa que, conforme já noticiado 

no ofício nº 53/2017, a Prefeitura de Nova Mutum se abstém de emitir 

termo de anuência para escritura definitiva dos mencionados lotes, em 

razão de notificação recomendatória exarada pelo Ministério Público 

Estadual . Assim, temos que da documentação apresentada juntamente 

com a petição inicial saltam aos olhos dois problemas. O primeiro consiste 

na superação do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para 

impetração do mandamus, uma vez que o documento sob o ID nº 

13980523 relata que o impetrante teve conhecimento da negativa do 

Município de Nova Mutum em emitir o termo de anuência ainda no ano de 

2017. O segundo, na indicação errônea da autoridade coatora, uma vez 

que, conforme Termo de Cessão de Área de Terra no Distrito Industrial de 

Nova Mutum/MT, cláusula quinta, quem tem poderes para representar o 

Município de Nova Mutum/MT (cedente) a fornecer autorização para a 

empresa cessionária (impetrante) efetivar a escritura definitiva é o Prefeito 

Municipal (ID nº 13980496). Ademais, a linha da jurisprudência 

sedimentada do Superior Tribunal de Justiça entende ser insuscetível de 

retificação o polo passivo no mandado de segurança, conforme ilustra o 

precedente seguinte: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

CONCURSO PÚBLICO. EQUIVOCADA INDICAÇÃO DA ÚNICA AUTORIDADE 

COATORA, POR NÃO DETER PODER PARA NOMEAR CANDIDATOS 

APROVADOS. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO COMPROVADA. 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1. Consoante dispõe 

o art. 14, § 2.º, da Lei n. 9.784/1999, "o ato de delegação especificará as 

matérias e poderes transferidos", bem como "os limites da atuação do 

delegado", além dos quais não poderá licitamente agir, pelo que não tem 

legitimidade para figurar no polo passivo da impetração o agente público 

que não tenha poderes para praticar o ato cuja omissão se combate pela 

via mandamental. 2. No caso, o Governador de Goiás delegou ao 

Secretário de Estado de Gestão e Planejamento apenas "competência para 

proceder, mediante portaria, as correções de erros materiais pertinentes a 

classificações, nomes, cargos e CPFs/MF do pessoal constante do 

anexo", nada dispondo quanto aos poderes para nomear candidatos. 3. 

Dessarte, a equivocada indicação da única autoridade impetrada impõe a 

extinção do writ sem julgamento do mérito. Precedentes. 4. Agravo interno 

a que se nega provimento”. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM 

MANDADO DE SEGURANÇA 2016/0185966-0, Rel. Ministro SÉRGIO 

KUKINA (1155), PRIMEIRA TURMA, Data do Julgamento 18/10/2016, DJe 

04/11/2016 Ad argumentandum tantum, ainda que tivesse havido a correta 

indicação da suposta autoridade coatora, melhor sorte não caberia ao 

writ, tendo em vista a superação do prazo decadencial, como já analisado. 

Ante o exposto, indefiro a petição inicial do mandado de segurança com 

fundamento no art. 10 da Lei nº 12.016/2009, extinguindo-o, por 

conseguinte, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas. Sem condenação em honorários nos termos 

do art. 25 da Lei nº 12.016/09 e da Súmula 512 do STF. Ciência ao 

Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. Nova Mutum, 27 de agosto de 

2017. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002082-13.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO CAMPELO DA SILVA (AUTOR(A))

MARCELINO SANTANA DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002082-13.2018.8.11.0086 Vistos. Cuida-se 

de ação de obrigação de fazer c/c pedido de liminar e pedido indenizatório 
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por danos morais, ajuizada pelo requerente ANTÔNIO FRANCISCO 

CAMPELO DA SILVA, em face do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 

ESGOTO DE NOVA MUTUM - SAAE, todos já qualificados nos autos. Após 

instruir seus pedidos com os documentos que entendeu necessários, o 

requerente informou que os autos foram protocolizados equivocadamente 

na Justiça Comum, sendo que desejava que o feito houvesse sido 

protocolizado perante o Juizado Especial desta Comarca, razão pela qual 

informou a desistência do processo, postulando pela sua extinção, no ID 

1537670. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. 

Pois bem. Considerando que não houve o recebimento da inicial, tampouco 

a citação da parte contrária, HOMOLOGO de plano a desistência 

manifestada pelo demandante e julgo extinto o PROCESSO sem resolução 

de mérito, consoante artigo. 485, inciso VIII, do Código Processual Civil. 

Transitada em julgado esta, arquivem-se estes autos com as baixas e 

anotações de estilo. Tendo em vista que deu causa à instauração da 

demanda e que não formulou pedido de concessão da gratuidade da 

Justiça, condeno ao autor ao pagamento das custas processuais, 

conforme artigo 90, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Nova Mutum/MT, 17de setembro 

de 2018. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001145-03.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA SOLIMAR CARDOZO (EXEQUENTE)

LUIS FELIPE LAMMEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS NORA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE NOVA 

MUTUM Certidão Processo: 1001145-03.2018.8.11.0086. Nos termos da 

legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para 

intimar a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de 

guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o 

valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 

da diligência. Nova Mutum, 27 de setembro de 2018 Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose Analista Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 118455 Nr: 2991-72.2018.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Zadir Ângelo, Mara Fernanda Angelo Ismael

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janio Hernes, Gilson Maffini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriane Marcon - OAB:MT 

4660-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Analisando as condições pessoais do exequente ESPÓLIO DE 

ZADIR ÂNGELO tenho que o pleito de assistência judiciária gratuita merece 

ser indeferido. Explico. Em que pese o exequente ter alegado que não 

possui condições financeiras de arcar com às custas processuais, não é 

o que se extrai dos documentos de fls.581/585 dos autos de número 

1111-36.2004.811.0086, código 15213, autos apensos ao processo, visto 

que este determina a alteração da situação de hipossuficiência do 

exequente, pois receberá o valor de R$ 2.943.776,96 (dois milhões, 

novecentos e quarenta e três mil, setecentos e setenta e seis reais e 

noventa e seis centavos), objeto do presente cumprimento de 

sentença.Ainda, o exequente está sendo patrocinado por advogados 

particulares, o que demonstra o mínimo de condição financeira. Tudo tem 

um custo, assim como o processo judicial.A maior parte do custo dos 

processos é suportada pelo Estado e, portanto, pelos contribuintes dos 

tributos estatais. Apenas uma pequena parcela é cobrada dos usuários 

dos serviços forenses. Logo, aquele que deseja ajuizar ação perante o 

Poder Judiciário deve arcar com as custas e taxas processuais, a não ser 

que comprove que não possui condições econômicas para tanto, o que 

está longe de ser o caso dos autos.Desta forma, INDEFIRO O 

REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA ao exequente ESPÓLIO DE ZADIR ÂNGELO, devidademente 

qualificado nos autos, em virtude do autor não ter demonstrado a sua 

condição de hipossuficiência.Nesse diapasão, determino que o requerente 

proceda ao recolhimento das custas processuais, nos termos do artigo 

290 do Novo Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da 

inicial.Decorrido o prazo sem a juntada dos comprovantes das custas 

processuais, certifique-se e tornem os autos conclusos.Verifico que não 

consta o termo de inventariante para regularizar a representação 

processual do espólio.Remetam-se os autos ao cartório distribuidor para 

retirar Mara Fernanda Angelo Ismael como polo ativo do 

processo.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 96891 Nr: 4390-10.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Veríssimo Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Carusi Silveira, Marcelo Carusi Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Malu Macedo Mallmann - 

OAB:MT 21.511/O, Rafael Verissimo Araujo - OAB:GO 35.369

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 “Vistos. Aguarde-se o julgamento do Agravo de Instrumento nº 

1009254-70.2018.811.0086, uma vez que, caso admitida a denunciação 

da lide, o denunciado terá o direito de apresentar contestação e produzir 

prova. Desse modo, suspendo, por ora, o encaminhamento das cartas 

precatórias eventualmente já expedidas. Assim, como medida de cautela, 

redesigno a presente audiência para o dia 05.12.2018, às 13 horas e 30 

minutos, quanto então referido recurso já terá provavelmente sido 

apreciado pelo E. Tribunal de Justiça. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se. Às providências”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 111001 Nr: 6526-43.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcios Sicredi LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aguinaldo Gregório Maschietto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - OAB:RS 

34.607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 32, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 81898 Nr: 52-27.2015.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paula Rosane Uemura Ferreira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 
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ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 62, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 45037 Nr: 466-98.2010.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zadir Angelo, Adriane Marcom, Andréia Lehnen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laura de Oliveira Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriane Marcon - OAB:MT 

4660-B, Andréia Lehnen - OAB:MT 10.752-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando E A Carvalho - 

OAB:OAB/GO 22.118, José Nilton Gomes - OAB:GO 22.118

 Vistos.

Determino que remetam-se os autos ao cartório distribuidor, para alteração 

do nome da parte autora na capa dos autos, para fazer constar apenas 

Adriane Marcom como exequente .

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 72783 Nr: 1300-96.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandro Jesus Azarias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AD Comercio de Consorcios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVONETE RODRIGUES 

OLIVEIRA - OAB:19535/O

 “Vistos. Expeça-se carta precatória para oitiva das testemunhas Leila 

Meire Custódio de Matos de Jesus e Paulo Henrique Custódio de Matos de 

Jesus, cujos endereços estão à fl. 99-v. Com a vinda das missivas 

devidamente cumpridas, concedo às partes o prazo sucessivo de 10 

(dez) dias para apresentação de razões finais. Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se. Às providências”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 86621 Nr: 2890-40.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUTURO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

AGRICOLAS LTDA ME, Clecio Dias Barbosa, Edilaine Stefano Capana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

 Ante a demonstração do requerente que tentou diligenciar acerca do 

endereço da parte requerida (fl. 162), não obtendo êxito para tanto, 

determino que seja diligenciado por este Juízo o endereço do requerido 

somente pelos órgãos conveniados do E. TJ/MT.

Caso negativa a diligência para localização do endereço do requerido, 

intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 72221 Nr: 718-96.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neidir Aparecida Carneiro Couto-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aarão Lincoln Sicuto - 

OAB:MT 5091-B, Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 87, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 9487 Nr: 1347-85.2004.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso (Fazenda Publica)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mercearia Catti Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Rafael Buss - 

OAB:MT 7.023-B

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta das 3 (três) últimas declarações de imposto de 

renda da executada. Assim, proceda-se às buscas pelo sistema INFOJUD.

Observe-se, porém, o disposto nos artigos 476 e 477, da CNGCGJ/MT que 

assim dispõe:

“Art. 476. As requisições de informações à Receita Federal para apuração 

de endereço ou situação econômico-financeira da parte só serão 

deferidas pelo Juiz quando o requerente justificar que esgotou todos os 

meios possíveis para obtê-las ou e quando determinada ex officio pelo 

magistrado, que deverá sucintamente justificar a requisição.”

 “Art. 477. As secretarias farão arquivos reservados, em pasta própria, 

física ou eletrônica, dos ofícios prestadores das informações 

econômico-financeiras das partes, dando ciência do seu conteúdo ao 

interessado e certificando no processo essa ocorrência, salvo se por 

determinação do Juízo for recomendada a juntada aos autos, 

circunstância em que passará o feito a correr em segredo de justiça.”

Com aporte das informações, intime-se o exequente para se manifestar 

em 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário, observadas as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 52174 Nr: 3190-41.2011.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Meirelane Rosa Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Guido Rodrigues da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - OAB:MT 

5.082, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 
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finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da correspondência devolvida de fls. 60 com a 

informação de "mudou-se", requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, no mesmo prazo, caso 

requeira a expedição: a) de Carta Precatória, deverá comprovar nos autos 

o pagamento das custas de preparo e distribuição; b) de mandado, deverá 

providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 82141 Nr: 214-22.2015.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEIA ALVES MORAN - ME, Irineia Alves 

Moran

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de expedição de oficio à justiça federal para consulta da 

ultima declaração de imposto de renda das executadas.

 Proceda-se às buscas pelo sistema INFOJUD.

Observe-se, porém, o disposto nos artigos 476 e 477, da CNGCGJ/MT que 

assim dispõe:

“Art. 476. As requisições de informações à Receita Federal para apuração 

de endereço ou situação econômico-financeira da parte só serão 

deferidas pelo Juiz quando o requerente justificar que esgotou todos os 

meios possíveis para obtê-las ou e quando determinada ex officio pelo 

magistrado, que deverá sucintamente justificar a requisição.”

 “Art. 477. As secretarias farão arquivos reservados, em pasta própria, 

física ou eletrônica, dos ofícios prestadores das informações 

econômico-financeiras das partes, dando ciência do seu conteúdo ao 

interessado e certificando no processo essa ocorrência, salvo se por 

determinação do Juízo for recomendada a juntada aos autos, 

circunstância em que passará o feito a correr em segredo de justiça.”

Com aporte das informações, intime-se o exequente para se manifestar 

em 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário, observadas as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 52062 Nr: 3078-72.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pison Comercio Ltda Me, Daniela Silva 

Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Carta Precatória de fls. 98/100, devolvida sem 

cumprimento em razão da ausência de recolhimento de diligência, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

nova Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das 

custas de preparo e distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de 

guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o 

valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 

da diligência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 37450 Nr: 445-93.2008.811.0086

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnaldo Miguel Fumagalli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edir Braga Júnior - 

OAB:4735/MT, João Alberto Ziliani - OAB:644-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abel Sguarezi - 

OAB:8347/MT, Paulo Henrique Gaiva Muzzi - OAB:8337/MT

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 1.002 e 1.691, XVI da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte Requerida/Apelada para que 

apresente contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo de 

15 (quinze) dias, conforme disposição do artigo 1.010, §1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 80252 Nr: 3417-26.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wessler Construtora Ltda. - Me, Osvanir Wessler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo Alves - Me (Loja J Paulo 

Confecções), João Paulo Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Sabaini Centenaro - 

OAB:PR 74.533, João Luiz Centenaro - OAB:MT 8141-B

 ”Vistos. Intime-se a empresa Real Brasil Consultoria Ltda. para que 

apresente proposta de honorários em valor abaixo do apresentado às fls. 

272/273, tendo em vista a impugnação das partes. Sem prejuízo de tal 

determinação, acolho o pedido de fls. 286/287 para devolução do prazo 

para impugnar a decisão de fl. 262/264 no que se refere à designação de 

perícia. Saem os presentes intimados. Cumpra-se. às providências”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 94201 Nr: 2549-77.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AHdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Malu Macedo Mallmann - 

OAB:MT 21.511/O, Marco Andre Honda Flores - OAB:MT 9708- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 83/84, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110250 Nr: 6072-63.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcione da Silva Passos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oliani Raspini - OAB:MT 14.330, 

Roberta Wobeto Baraldi - OAB:MT 14.381, Rocilda Maria Morais 

Costa - OAB:MT 23.582

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais.

Dê-se vista dos autos ao representante do Ministério Público.

Colhida a cota ministerial, retornem os autos conclusos para ulteriores 

deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti
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 Cod. Proc.: 34897 Nr: 1216-08.2007.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ataide Bizinotto Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que os documentos referentes à busca junto à Receita 

Federal, encontram-se arquivados em pasta própria e por se tratar de 

dados protegidos por sigilo fiscal, serão disponibilzados apenas para os 

procuradores habilitados nos autos, para vistas no balcão da secretaria 

da vara.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 82141 Nr: 214-22.2015.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEIA ALVES MORAN - ME, Irineia Alves 

Moran

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que os documentos referentes à busca junto à Receita 

Federal, encontram-se arquivados em pasta própria e por se tratar de 

dados protegidos por sigilo fiscal, serão disponibilzados apenas para os 

procuradores habilitados nos autos, para vistas no balcão da secretaria 

da vara.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 71674 Nr: 186-25.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlon Cristiano Buss, Carla Cristiana Buss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 137, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de 

guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o 

valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 

da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 78101 Nr: 1527-52.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso - 

CRC-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rebeca Elisa Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Roberto Braz Silva 

(CRCMT) - OAB:MT 10.885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 54, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 53398 Nr: 902-86.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleonice Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo de Morais Almeida 

Junior - OAB:MT 13.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Municipio 

de Nova Mutum - OAB:

 Vistos.

Trata-se de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA apresentada por CLEONICE 

FERREIRA DOS SANTOS em face de MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM, 

processando-se nos moldes do art. 509, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem 

aos autos pareceres ou documentos elucidativos, conforme artigo 510 do 

Novo Código de Processo Civil, iniciando-se a contagem do prazo para 

apresentação dos citados documentos nos moldes das hipóteses 

previstas no artigo 231 do Código de Processo Civil.

Em seguida, retornem os autos conclusos para nomeação de perito.

 Por fim, retifique-se o procedimento na capa dos autos, para fazer 

constar como “Liquidação de Sentença”.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 50640 Nr: 1693-89.2011.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizeno Domingos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:MT 

11.574, Giuseppe Zampieri - OAB:MT 10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Cuida-se de ação para concessão de aposentadoria por idade ao 

trabalhador rural promovido pelo requerente ELIZENO DOMINGOS em face 

do requerido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos já 

qualificados nos autos.Analisando detidamente os autos, verifico que foi 

alegada matéria prejudicial ao conhecimento do mérito na presente ação 

previdenciária. Alega a parte ré prescrição das parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, nos 

termos do artigo 103, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91.Tanto a parte 

autora às fls. 112/113, quanto à parte ré às fls. 123/126, trazem aos autos 

documento probatório de requerimento administrativo indeferido. Desta 

forma não merece ser acolhida a questão prejudicial de mérito, pois não 

esta de acordo com o referido artigo em questão. Desse modo, DOU O 

FEITO POR SANEADO.Nesse diapasão, fixo como ponto controvertido a 

condição da autora de segurada especial da previdência social, na 

modalidade de trabalho rural, a carência de tempo necessária e a 

implementação do requisito etário.Desta feita, ainda que as partes não 

tenham indicado que pretendiam a produção de prova testemunhal, 

reputo-a essencial ao julgamento do caso em apreço, motivo pelo qual 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12/12/2018, às 13 

h 30 min para oitiva das testemunhas indicadas pelas partes.Logo, 

consigno que as testemunhas arroladas pela parte autora deverão 

comparecer independentemente de intimação, conforme determina o artigo 

455 do Novo Código de Processo Civil.Outrossim, as partes terão o prazo 
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comum de 15 (quinze) dias para apresentar a qualificação das 

testemunhas que desejam ouvir em audiência, nos termos do artigo 357, § 

4°, do CP, sob pena de preclusão.Intimem-se as partes. Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 54132 Nr: 1619-98.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandro Luiz Munaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Mestra Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A, Leandro Felix Pereira - OAB:12673/MT, Patrícia Tieppo 

Rossi - OAB:MT 13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Simão - OAB:MT 

10.066-B, Guilherme Lauer Murta - OAB:MT 16.361-A, Thamires 

Hohenberger Mafissoni - OAB:MT 18783

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte Requerida, por seus advogados, para 

apresentar Alegações Finais na forma de Memoriais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 87449 Nr: 3382-32.2015.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Brasil Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERIO DE LIMA SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - OAB: 

SP 209.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e por tudo mais que nos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, incisos IV 

e VI, do Novo Código de Processo Civil.DETERMINO a restituição do bem 

apreendido à requerida, o qual deverá ser entregue no local onde foi 

apreendido. Condeno a parte requerente nas custas e despesas 

processuais, bem como nos honorários advocatícios, que arbitro em 10% 

sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do Novo Código de 

Processo Civil.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 99474 Nr: 5988-96.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romildo José Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o requerimento às fls. 64, visto que só foi tentada a citação do 

executado uma única vez, bem como não há indícios de ocultação deste, 

não preenchendo os requisitos da citação por hora certa prevista no 

artigo 252 do Código de Processo Civil.

No mais, proceda a expedição do respectivo mandado de citação a ser 

cumprido no endereço:

 Av. São Paulo, 790W, Jd. Primavera III, Nova Mutum - MT

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 102372 Nr: 1695-49.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aços Mutum Ltda - EPP, Idu Costa, FLÁVIO 

AUGUSTO CIVALSCI COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 87314 Nr: 3288-84.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Equilibrio Industria Quimica Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORENA PEREIRA, ALÉRCIO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gérson Luís Werner - OAB:MT 

6.298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73400 Nr: 1921-93.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdNM-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Municipio de 

Nova Mutum - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onofre Roncato - OAB:MT 

2.147

 Vistos.

Tendo em vista a constrição efetivada pelo Sistema RENAJUD sobre o 

veículo indicado às fls. 76, expeça-se mandado de penhora e avaliação 

sobre o veículo, a ser cumprido no endereço indicado pelo exequente às 

fls. 78.

Intime-se o exequente desta decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76050 Nr: 4626-64.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ave Prestadora de Serviços LTDA, Edimar 

Ribeiro Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 105374 Nr: 3490-90.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIS COMERCIO ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS 

LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUTURO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

AGRICOLAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BARBOSA ARRUDA - 

OAB:MT 16.336-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 49721 Nr: 798-31.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Multigrain S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eloi Moacir Faccio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Délcio Antônio de Oliveira - 

OAB:MT 4050-B, Edegar Stecker - OAB:DF 9.012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Indefiro o requerimento da pesquisa via INFOSEG em face do executado, 

visto que o sistema supracitado não condiz com a finalidade desejada, 

citada em fls. 76.

Sendo assim, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário, observadas as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 74819 Nr: 3356-05.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Luiz de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Indefiro o requerimento de expedição de ofício à delegacia da receita 

federal solicitando informações acerca das declarações de imposto de 

renda do executado, visto que não demonstrado pelo exequente que 

foram esgotados os meios possíveis para localização dos bens passíveis 

de penhora.

Nesse sentido a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À RECEITA FEDERAL. NÃO ESGOTADAS PELO 

AGRAVANTE A TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE 

PENHORA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM 

APLICAÇÃO DE MULTA. 1. O acórdão recorrido está em consonância com 

a jurisprudência do STJ no sentido de que a requisição judicial apenas se 

justifica desde que haja intransponível barreira para a obtenção dos dados 

solicitados por meio da via extrajudicial e, bem assim, a demonstração 

inequívoca de que a exequente envidou esforços para tanto, o que se não 

deu na espécie, ou, pelo menos, não foi demonstrado. 2. Falecendo 

demonstração cabal de que foram exauridas, sem êxito, as vias 

administrativas para obtenção de informações necessárias à confecção 

da conta, não há como acolher a pretensão recursal. 3. Agravo regimental 

a que se nega provimento com aplicação de multa. Relator Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO. Quarta Turma. Data do Julgamento: 25/06/2013. 

Publicação DJE 01/07/2013”

Sendo assim, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário, observadas as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76032 Nr: 4608-43.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E.P. DE OLIVEIRA - ME, Eduardo Pampolini de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 51771 Nr: 2792-94.2011.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan Eduardo Matias de Veiga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 Vistos.

Ante a inércia do requerido após a citação por edital conforme certidão de 

fl. 110, NOMEIO a Dra. Mary Christiane Bertaia Dal Maso, OAB/MT 13.390, 

como curador especial do requerido, uma vez que o Núcleo da Defensoria 

Pública Desta Comarca no momento não dispõe de Defensores Públicos, 

em consonância com o disposto no artigo 72, inciso II, do Código de 

Processual Civil, a qual deverá ser intimada desta decisão.

Desde já, fixo os honorários advocatícios em 04 (quatro) URH’s, conforme 

tabela da OAB/MT, na importância de R$3.586,04 (três mil quinhentos e 

oitenta e seis reais e quatro centavos).
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Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 88574 Nr: 4151-40.2015.811.0086

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Fernandes Bento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Neves de Sousa 

- OAB:MT 14.329

 Vistos.

Ante a renuncia da advogada dativa constituída pela parte requerente 

conforme certidão de fl. 52, NOMEIO o Dr. Marcio Jose Cossetin, OAB/MT 

8982, como curador especial do requerido, uma vez que o Núcleo da 

Defensoria Pública Desta Comarca no momento não dispõe de Defensores 

Públicos, em consonância com o disposto no artigo 72, inciso II, do Código 

de Processual Civil, a qual deverá ser intimada desta decisão.

Desde já, fixo os honorários advocatícios em 06 (seis) URH’s, conforme 

tabela da OAB/MT, na importância de R$5.379,04 (cinco mil trezentos e 

setenta e nove reais e quatro centavos).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 82282 Nr: 313-89.2015.811.0086

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celia Aparecida da Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silson Lopes da Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Neves de Sousa 

- OAB:MT 14.329

 Vistos.

Ante a renuncia da advogada dativa constituída pela parte requerente 

conforme certidão de fl. 64, NOMEIO a Dra. Mary Christiane Bertaia Dal 

Maso, OAB/MT 13.390, como curador especial do requerido, uma vez que 

o Núcleo da Defensoria Pública Desta Comarca no momento não dispõe de 

Defensores Públicos, em consonância com o disposto no artigo 72, inciso 

II, do Código de Processual Civil, a qual deverá ser intimada desta decisão.

Desde já, fixo os honorários advocatícios em 06 (seis) URH’s, conforme 

tabela da OAB/MT, na importância de R$5.379,04 (cinco mil trezentos e 

setenta e nove reais e quatro centavos).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 101710 Nr: 1291-95.2017.811.0086

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Ramos Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Ramos Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Assis Souza Oliveira - OAB:MT 

8107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a renuncia da advogada dativa constituída pela parte requerente 

conforme certidão de fl. 51, NOMEIO o Dr. Marcio Jose Cossetin, OAB/MT 

8982, como curador especial do requerido, uma vez que o Núcleo da 

Defensoria Pública Desta Comarca no momento não dispõe de Defensores 

Públicos, em consonância com o disposto no artigo 72, inciso II, do Código 

de Processual Civil, a qual deverá ser intimada desta decisão.

Desde já, fixo os honorários advocatícios em 06 (seis) URH’s, conforme 

tabela da OAB/MT, na importância de R$5.379,04 (cinco mil trezentos e 

setenta e nove reais e quatro centavos).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 99910 Nr: 166-92.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Du Pont do Brasil - Divisão Pionner Sementes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacyr Battaglini, Vilma Piva Battaglini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Leonardo Parente de 

Ávila - OAB:MT 5.367, Paulo Rogerio de Oliveira - OAB:MT 7.074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Gabriela Gehlen - 

OAB:MT 19.506, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:6565/O, 

David Garon Carvalho Gerlen - OAB:19440

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte requerida, por seus advogados, para se 

manifestarem sobre o Laudo Pericial apresentado às fls. 83/126, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, conforme artigo 477, §1º, NCPC.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002255-37.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA (EXEQUENTE)

JULIANO TRAMONTINA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LENOAR DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002255-37.2018.8.11.0086 

EXEQUENTE: JULIANO TRAMONTINA EXECUTADO: LENOAR DE OLIVEIRA 

Vistos, etc. Cite-se a parte Executada para efetuar o pagamento da dívida 

no prazo de 03 (três) dias. Não efetuado o pagamento, proceda-se o 

Oficial de Justiça com a penhora e avaliação dos bens da parte Devedora, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando a parte Executada 

para comparecer o juizado, momento em que será designado audiência, 

caso houver penhora, na forma do art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 27 

de setembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002231-09.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO FERNANDES (ADVOGADO(A))

CLOVIS HEUSNER (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR CESAR DA SILVA BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002231-09.2018.8.11.0086 

EXEQUENTE: CLOVIS HEUSNER EXECUTADO: JUNIOR CESAR DA SILVA 

BARBOSA Vistos, etc. Cite-se a parte Executada para efetuar o 

pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias. Não efetuado o 

pagamento, proceda-se o Oficial de Justiça com a penhora e avaliação 

dos bens da parte Devedora, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

intimando a parte Executada para comparecer o juizado, momento em que 

será designado audiência, caso houver penhora, na forma do art. 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Nova Mutum/MT, 27 de setembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020005-35.2015.8.11.0086
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Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO RODRIGUES ROCHA (REQUERENTE)

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(REQUERIDO)

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MARCIA REGINA SANTANA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Processo: 

8020005-35.2015.8.11.0086. REQUERENTE: AMARILDO RODRIGUES 

ROCHA REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, 

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

Vistos etc. Indefiro a citação por edital da FUNCAB, tendo em vista esta 

forma de citação ficta ser incompatível com o rito dos juizados especiais. 

Verifico que o AR foi devolvido por estar a parte requerida ausente, 

assim, determino a citação da FUNCAB por Oficial de Justiça. Expeça-se 

carta precatória. NOVA MUTUM, 27 de setembro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010139-66.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

ADRIANO DA SILVA GUEDES (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO (ADVOGADO(A))

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Processo: 

8010139-66.2016.8.11.0086. REQUERENTE: ADRIANO DA SILVA GUEDES 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc. O processo encontra-se 

parando aguardando manifestação da parte autora acerca da petição de 

ID. 6497351. A parte autora para se manifestar acerca dos valores 

depositados em 05 dias, sob pena de arquivamento. NOVA MUTUM, 27 de 

setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010138-81.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

ADRIANO DA SILVA GUEDES (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Processo: 

8010138-81.2016.8.11.0086. REQUERENTE: ADRIANO DA SILVA GUEDES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. Intime-se a 

parte contraria para contrarrazoar o Recurso Inominado, após, remeta-se 

a Turma Recursal. Cumpra-se. NOVA MUTUM, 27 de setembro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010421-41.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADIMILSON VAZ DA SILVA (REQUERENTE)

SONIA DE FATIMA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOMES DA SILVA SOUZA (REQUERIDO)

JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010421-41.2015.8.11.0086 

REQUERENTE: ADIMILSON VAZ DA SILVA REQUERIDO: LUCIANA GOMES 

DA SILVA SOUZA Vistos, etc. Defiro a Execução de Sentença nos termos 

do artigo 53, inciso IV, da Lei 9.099/95, altere-se a classificação no 

Sistema PJE. Intime-se a parte Executada na pessoa de seu Ilustre 

Advogado ou, na falta deste, pessoalmente, por mandado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito. Não ocorrendo o pagamento 

voluntário no prazo do art. 523 do Código de Processo Civil, o débito será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento), sem honorários advocatícios 

por serem incabíveis em sede de juizados especiais, no primeiro grau de 

jurisdição. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 27 de setembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010130-70.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE (ADVOGADO(A))

MICHELLE THAMARA MIRANDA BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO SALDELA BISCARO (ADVOGADO(A))

J. O VARGAS - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM ATO ORDINATÓRIO Dados do Processo: Processo: 

8010130-70.2017.8.11.0086 Valor causa: $791.05 Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: 

Conciliação Sala: Migração do PROJUDI Data: 13/06/2017 Hora: 09:00 

REQUERENTE: MICHELLE THAMARA MIRANDA BARROS Advogado do(a) 

REQUERENTE: ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE - MT0019531A 

Nome: MICHELLE THAMARA MIRANDA BARROS Endereço: Rua 

ASSUCENA, LOTE 02, QUADRA 39, RESIDENCIAL EDIMARA, NOVA 

MUTUM - MT - CEP: 78450-000 REQUERIDO: J. O VARGAS - ME Advogado 

do(a) REQUERIDO: RODRIGO SALDELA BISCARO - MT0011276A Nome: J. 

O VARGAS - ME Endereço: Rua RUA B, 345, ? B- RESIDENCIAL, BAIRRO 

VICTÓRIA, SINOP - MT - CEP: 49129-999 Nos termos da legislação vigente 

(Art. 1.110, §1º do NCPC), serve a presente, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO acima identificada, para proceder a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, acerca do Recurso interposto, para que no prazo legal 

apresente as contrarrazões. Em ato contínuo, nos termos do Art. 1.110, 

§3º do NCPC, remeto os autos à Turma Recursal para julgamento. Nova 

Mutum - MT, 27 de setembro de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS 

HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, 

CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010131-55.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE (ADVOGADO(A))

MICHELLE THAMARA MIRANDA BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM ATO ORDINATÓRIO Dados do Processo: Processo: 

8010131-55.2017.8.11.0086 Valor causa: $95.12 Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: 

Conciliação Sala: Migração do PROJUDI Data: 13/06/2017 Hora: 09:30 

REQUERENTE: MICHELLE THAMARA MIRANDA BARROS Advogado do(a) 

REQUERENTE: ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE - MT0019531A 

Nome: MICHELLE THAMARA MIRANDA BARROS Endereço: Rua 

ASSUCENA, LOTE 02, QUADRA 39, RESIDENCIAL EDIMARA, NOVA 

MUTUM - MT - CEP: 78450-000 REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A, Advogado do(a) REQUERIDO: EVANDRO 
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CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - MT0013431A-A Nome: EMBRATEL 

TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Endereço: Rua EMBAÚ, 2207, PARQUE 

COLUMBIA, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 21535-000 Nos termos da 

legislação vigente (Art. 1.110, §1º do NCPC), serve a presente, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO acima identificada, para proceder a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, acerca do Recurso interposto, para que 

no prazo legal apresente as contrarrazões. Em ato contínuo, nos termos 

do Art. 1.110, §3º do NCPC, remeto os autos à Turma Recursal para 

julgamento. Nova Mutum - MT, 27 de setembro de 2018. Assinado 

Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) 

Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS 

ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 

3308-3434.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 121778 Nr: 4487-39.2018.811.0086

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Roraima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Eduardo Gomes Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Emilia da Rocha - 

OAB:MT 22.746

 Vistos.

Trata-se de incidente comunicando o cumprimento do mandado de prisão 

preventiva do acusado Antonio Eduardo Gomes Duarte, expedido pelo 

Juízo da Vara especializada em crimes contra vulneráveis da Comarca de 

Boa Vista/RR.

Foi realizada audiência de custódia, conforme termo de audiência de fls. 

08/09 e mídia (fl. 10), bem como comunicado o cumprimento do referido 

mandado ao juízo expedidor, conforme ofício de fl. 12, solicitando-se ao r. 

juízo o envio de carta precatória para regularização da prisão do acusado 

e as providências para o seu recambiamento.

Às fls. 23/34, a Defesa do acusado formulou pedido de revogação da 

prisão preventiva.

Manifestação do “Parquet” às fls. 35/35-vº.

É o relatório.

 Decido.

A questão não necessita maiores delongas.

Considerando que a ordem de prisão foi expedida pelo Juízo da Vara 

especializada em crimes contra vulneráveis da Comarca de Boa Vista/RR, 

onde o acusado está sendo processado, falece competência a este juízo 

para apreciar o pedido formulado pela Defesa.

 Outrossim, verifico que as providências urgentes já foram devidamente 

adotadas, inclusive com o aporte da carta precatória para regularização 

da prisão do increpado.

 Aguarde-se o recambiamento do preso, e após, transladem-se as cópias 

necessárias deste incidente para a carta precatória em apenso (Código 

n.º 122373), arquivando-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

 Às providências.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 121912 Nr: 4540-20.2018.811.0086

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valtinho Mariano de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310

 CERTIFICO que nesta data foram atualizados os dados do(s) advogado(s) 

no Sistema Apolo, observando a procuração e/ou substabelecimento(s) 

apresentados até a presente data, se constituído nos autos. É o que me 

cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 117919 Nr: 2730-10.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Pires dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Cesar Stefani - 

OAB:MT 21.681

 Vistos.

 Como não foram arguidas preliminares e por verificar que não estão 

presentes circunstâncias que ensejam a absolvição sumária do acusado 

nos termos do art. 397 e incisos do Código de Processo Penal, e ainda por 

inexistir outras questões de ordem material ou processual que possam 

impedir o processamento do feito, impõe-se o seu prosseguimento com a 

devida instrução processual.

Assim, designo o dia 22 de julho de 2018, às 16h30min, para realização da 

audiência de instrução e julgamento.

Intimem-se o acusado e as testemunhas arroladas pela Acusação e 

Defesa a comparecer no ato, expedindo-se carta precatória para que 

testemunhas que por ventura não residam nesta comarca sejam ouvidas 

perante o juízo do local onde estiverem.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 111601 Nr: 6856-40.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delmon dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio publico - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glaucio Araujo de Souza - 

OAB:MT 13599/O

 Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada.

Designo audiência para o dia 18/02/2019, às 17h00min.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 118731 Nr: 7343-10.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro dos Santos Prata

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberta Wobeto Baraldi - 

OAB:MT 14.381

 Vistos.

 Como não foram arguidas preliminares e por verificar que não estão 

presentes circunstâncias que ensejam a absolvição sumária do acusado 

nos termos do art. 397 e incisos do Código de Processo Penal, e ainda por 

inexistir outras questões de ordem material ou processual que possam 

impedir o processamento do feito, impõe-se o seu prosseguimento com a 

devida instrução processual.

Assim, designo o dia 25 de julho de 2019, às 13h30min, para realização da 

audiência de instrução e julgamento.

Intimem-se o acusado e as testemunhas arroladas pela Acusação e 

Defesa a comparecer no ato, expedindo-se carta precatória para que 

testemunhas que por ventura não residam nesta comarca sejam ouvidas 

perante o juízo do local onde estiverem.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 54089 Nr: 1578-34.2012.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Fernando da Silva, Bruno da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Carvalho de Santana 

- OAB:07066/O - MT, Paulo de Almeida Vilela - OAB:MT / 9.538

 Vistos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o Recurso de 

Apelação interposto pela Defesa do réu Tiago Fernando da Silva à fl. 208 

e do réu Bruno da Silva à fl. 210.

Intime-se a Defesa do réu Tiago Fernando da Silva para que apresente as 

razões no devido prazo.

Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público, para que, querendo, ofereça 

contrarrazões no prazo legal.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as nossas 

homenagens de estilo.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 122120 Nr: 4641-57.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo da Silva Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everton Vanni Catunda - 

OAB:MT 7372

 Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada.

Para a realização do ato deprecado, designo audiência para o dia 

28/01/2019, às 17h45min.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 101619 Nr: 1229-55.2017.811.0086

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Luis Nascimento 

Moura - OAB:MT 16.604

 Vistos.

Trata-se de procedimento para aplicação de medidas protetivas 

requeridas por Karolaine Gomes Souza em desfavor de Ana Rutielli da 

Silva Neto, com o quem se desentendeu, vindo esta a ameaçar a vítima.

 As medidas protetivas requeridas pela vítima foram deferidas às fl. 13/15.

Às fls. 35/37, a Defesa requereu a revogação das medidas protetivas, 

tendo em vista que as partes são mulheres e que não há situação de 

vulnerabilidade entre ambas, pois a vítima não possui qualquer 

dependência em relação à indiciada, conforme exige a Lei 11.340/2006.

Decido.

Filio-me ao entendimento de que as medidas protetivas de urgência 

previstas pela Lei 11.340/06 têm natureza de medidas cautelares 

criminais.

Como tal, devem existir quando e enquanto estiverem presentes os 

requisitos inerentes às cautelares, quais sejam: fumus comissi delicti, ou a 

probabilidade da existência de um ou mais crimes e indícios de sua(s) 

autoria(s), e o periculum in mora, que no caso específico das medidas 

protetivas, se trasveste no risco à segurança da vítima, caso elas não 

sejam aplicadas desde logo.

Por isso em casos como o presente em que inexiste a condição de 

vulnerabilidade da vítima ou violência baseada no gênero não subsistem 

razões para a manutenção das medidas protetivas anteriormente 

aplicadas, pois a vigência delas acaba por implicar em restrições não 

apenas à liberdade da acusada, mas da própria vítima, que, tal qual a 

suposta agressora, estaria, por decorrência lógica, impedida de 

aproximar-se ou de entrar em contato com ele, caso as medidas fossem 

continuadas até o final do processo.

Isto posto, REVOGO as medidas protetivas aplicadas neste feito em favor 

da vítima Karolaine Gomes Souza e determino o arquivamentos do 

presentes autos, trasladando-se cópia das principais peças (pedido e 

aditamento; decisões de deferimento; resposta da acusada; manifestação 

da Defesa requerendo a revogação; parecer Ministerial e a presente 

decisão), aos autos do Inquérito Policial respectivo, ou ação penal, se 

houver.

 Intimem-se o acusado e a vítima, assim como o Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 119924 Nr: 3608-32.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evair Nunes Serafim Correa Barbosa, Emili 

Cristina Matos Pedrozo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anedio Aparecido Tosta - 

OAB:MT 4.855, Defensor Público de Nova Mutum - MT - OAB:MT 

001, Diego Pereira de Igreja - OAB:MT 25.183

 Vistos.

 Considerando o afastamento da Defensora Pública atuante nesta 

Comarca de Nova Mutum/MT por motivos de saúde, sem data certa para 

retorno, e que, conforme Ofício n.º 115/2018/GDPG/MBS/DP-MT, a outra 

Defensora designada para atuar nesta Comarca assumirá suas funções a 

partir de 01/11/2018, tratando-se o presente feito de réus presos, nomeio 

dativo apenas para apresentar defesa preliminar da denunciada Emili 

Cristina Matos Pedrozo, nos termos do art. 55 §1º, da Lei 11.343/06, o Dr. 

Diego Pereira de Igreja (OAB/MT 25.183), e arbitro-lhe honorários a serem 

suportados pelo Estado de Mato Grosso, no valor de 01 (um) URH.

Intime-se o causídico ora nomeado para apresentação da aludida defesa, 

no prazo legal, e após, tornem os autos conclusos.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 78149 Nr: 4077-88.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Baccarin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Vistos.

Considerando manifestação de fls. 547/551, vistas ao Ministério Público e 

em seguida, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 116333 Nr: 2010-43.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonathan Raliton Gomes Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Cesar Stefani - 

OAB:MT 21.681

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para INTIMAÇÃO do Advogado(s) 

do Réu(s), via DJE, QUE, ante o pedido de restituição de fls. 180, cabe 

esclarecer que a restituição dos bens, já foram deferidos na r. sentença 

lançada às fls. 170 e verso. É o que me cumpre.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 68255 Nr: 2944-68.2014.811.0012

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034828/9/2018 Página 554 de 849



 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIR GERVÁSIO KLOSINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius de 

Albuquerque Portella - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A

 Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Adair Gervásio 

Klosinski, em que alega contradição na decisão de ref. 28, pretendendo a 

modificação do julgado e a improcedência dos embargos à execução.

Intimado, o embargado opôs embargos a declaração, ref. 38.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e Decido.

Primeiramente, consabido que os embargos declaratórios são cabíveis nos 

casos em que há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos 

termos da lei processual civil (art. 1.022).

 “In casu”, os presentes aclaratórios não merecem providos, haja vista a 

inexistência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Isso porque, da análise da irresignação do embargante, verifica-se que 

sua real intenção é o reexame da matéria já analisada, com consequente 

modificação da decisão (julgando improcedente o cálculo apresentado 

pela parte embargante) pela via oblíqua dos presentes aclaratórios, o que 

não comporta guarida nos termos da jurisprudência deste eg. TJMT:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC 

- RECURSO NÃO PROVIDO.

"1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, 

destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição 

ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese 

em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões 

suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 

para proferir a decisão." (EDcl no MS 21.315/DF).

(ED 147730/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 

15/12/2017)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA – AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUTIVA DO DIREITO DOS 

AUTORES – SEGUNDA APELANTE QUE É GENITORA DE UMA DAS 

SÓCIAS – PROCURAÇÃO EM QUE LHE FORAM OUTORGADOS PODERES 

DE COMÉRCIO – RISCO DA ATIVIDADE COMERCIAL – AUSÊNCIA DE 

PROVAS DE QUALQUER TRATATIVA – AUTORES QUE COBRAM DÍVIDA 

PAGA PELA REQUERIDA E DÍVIDA DE EMPRESA PRÓPRIA – EMBARGOS 

REJEITADOS.

O acórdão embargado não contém vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, 

conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os 

embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando 

existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na 

decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implica, 

como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura 

no caso em questão, em que a pretensão do embargante é de revisitar a 

lide.

(ED 123748/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2017, 

Publicado no DJE 27/11/2017)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – 1. PRELIMINAR 

MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO – ALEGADA SUPOSTA 

OBSCURIDADE E AMBIGUIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO E 

NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO – NÃO OCORRÊNCIA – REAL 

INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA - PREFACIAL 

ACOLHIDA – EMBARGOS REJEITADOS.

 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão 

embargada qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. 

Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, 

como têm reconhecido a doutrina e a jurisprudência, sendo possível, 

excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum quando 

evidenciado vício no julgado.

 No caso vertente, em que pesem, as alegações de necessidade de 

prequestionamento e de que o acórdão embargado conteria obscuridade e 

ambiguidade, exsurge indene de dúvidas que a real intenção do 

Embargante é, tão somente, o reexame da matéria já julgada, pretensão 

que não se coaduna com a estreita via dos aclaratórios e impõe sua 

rejeição.

Preliminar Ministerial acolhida e Embargos de Declaração rejeitados.

(ED 150437/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA 

CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 

06/02/2017)

Posto isso, conheço, porém rejeito, os embargos de declaração opostos.

Destarte, permanece irretocável a decisão de ref. 28, a qual deverá ser 

integralmente cumprida.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 98416 Nr: 7593-71.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO RIBEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

indeferimento.

Decorrido o prazo, certifique-se e venham-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 97671 Nr: 7201-34.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOMAR CANDIDO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

indeferimento.

Decorrido o prazo, certifique-se e venham-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 98388 Nr: 7577-20.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

indeferimento.

Decorrido o prazo, certifique-se e venham-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 74482 Nr: 2602-23.2015.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARTOLOMEU SOARES DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 
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FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

indeferimento.

Decorrido o prazo, certifique-se e venham-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 85025 Nr: 4507-29.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA HELENA VIEIRA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

indeferimento.

Decorrido o prazo, certifique-se e venham-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 98379 Nr: 7572-95.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEIÇÃO CELESTE DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

indeferimento.

Decorrido o prazo, certifique-se e venham-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 100816 Nr: 910-81.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELITA PAULA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem 

as provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

indeferimento.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 101193 Nr: 1087-45.2018.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: APBDS, FB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença que ALBA POLIANA BARBOSA DA 

SILVA e CRISTINA BARBOSA DA SILVA, esta última representada pela 

Sra. Fabiana Barbosa, promovem em desfavor de LOURIVALDO ALVES 

DA SILVA.

Tentada a citação do executado, restou infrutífera (ref. 18).

Em ref. 19, a parte exequente pugna pela extinção do feito por perda 

superveniente do interesse processual.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

Com efeito, conforme entendimento doutrinário, o interesse de agir é 

configurado desde que esteja presente o binômio utilidade/necessidade.

 Portanto, apenas haverá interesse processual no ajuizamento ou 

prosseguimento de uma demanda se dela decorrer provimento jurisdicional 

que traga ao litigante algum benefício (utilidade) e, ainda, se não existir 

outro meio da parte obter aquele mesmo resultado almejado sem a 

intervenção do judiciário.

 Na ausência de um desses requisitos, a demanda não pode ter 

seguimento por faltar-lhe uma das condições de existência da ação, 

previstas no inciso VI do art. 485 do Código de Processo Civil.

 Destarte, no caso em análise, ocorrera o fenômeno da perda 

superveniente do interesse processual, consubstanciada pela ausência 

de interesse da parte exequente no que tange ao prosseguimento da 

ação.

 Dispositivo.

Diante do exposto, julgo extinto o feito, com fulcro no art. 485, VI do 

Código de Processo Civil, diante da perda superveniente do interesse 

processual.

Condeno a parte exequente ao pagamento das custas processuais, as 

quais, por força do prescrito no art. 98, §3º, CPC, ficam sob condição 

suspensiva de exigibilidade, em razão da gratuidade judiciária.

Sem honorários advocatícios ante a ausência de triangularização da lide.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo e 

anotações de praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 84383 Nr: 4095-98.2016.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KMS, KMDS, CMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 198571.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 09/11/2018 às 16h30min(MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Rogéria Borges Ferreira

Gestora Judiciária - CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 75762 Nr: 3291-67.2015.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFSDS, KS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 198574.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 09/11/2018 às 16h00min(MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Rogéria Borges Ferreira

Gestora Judiciária - CEJUSC
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 75644 Nr: 3207-66.2015.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDE ALVES DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:13174, EMILIA BORGES DE SA - OAB:22.134-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 198579.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 07/11/2018 às 16h30min(MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Rogéria Borges Ferreira

Gestora Judiciária - CEJUSC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 64416 Nr: 3188-31.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO RELCI WOLFF FURTADO, MARCIA REGINA 

VICHENOVSKI FURTADO, ROBSON VICHENOVSKI FURTADO, RODRIGO 

VICHENOVSKI FURTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETE TAXI AÉREO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - 

OAB:13.217-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747-MT

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 198475.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 08/11/2018 às 15h30min(MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Rogéria Borges Ferreira

Gestora Judiciária - CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 63891 Nr: 2630-59.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSIS ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OFELIA LIMA CAMPOS, MUNICÍPIO DE NOVA 

XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - 

OAB:13.217-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 198527.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 08/11/2018 às 15h00min(MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Rogéria Borges Ferreira

Gestora Judiciária - CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 80966 Nr: 2149-91.2016.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DVM, PCMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 198565.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 06/11/2018 às 16h30min(MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Rogéria Borges Ferreira

Gestora Judiciária - CEJUSC

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 92569 Nr: 4065-29.2017.811.0012

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MOHAMAD MAHMUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIENE BARROS FERREIRA, JUVECÍ 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CANDIDO DO 

NASCIMENTO RODRIGUES - OAB:46858

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para impugnar as contestações e documentos 

apresentados, no prazo legal.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 92862 Nr: 4226-39.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORVALINA SOUSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ausentes os requisitos legais, resolvo o mérito e JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa.Em razão da gratuidade da justiça 

deferida, suspendo a cobrança pelo prazo de 05 (cinco) anos ou até 

quando a parte não fizer mais jus ao benefício. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se, Intimem-se. Cumpra-se, providenciando-se e 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 70184 Nr: 807-79.2015.811.0012

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO BARBOSA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rui de Figueiredo Morais 

Segundo - OAB:2139680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARTIN SPOHR - 

OAB:2376/MT, KATIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - 

OAB:167929-SP, MOACIR JESUS BARBOZA - OAB:105089/SP

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, julgo improcedentes os presentes embargos, homologando 

os cálculos apresentados pela parte exequente às fls. 159/163, dos autos 

de n. 26668, no valor de R$ 73.730,53 relativo aos benefícios atrasados, e 

R$ 9.046,66, com relação aos honorários advocatícios.Condeno a 

embargante em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor 

da causa, nos moldes do art. 85 e seguintes do NCPC. Isenta de 

custas.Após o trânsito em julgado, expeça-se, NA EXECUÇÃO DE 

SENTENÇA EM APENSO (CÓDIGO 26668), o competente RPV e/ou 

Precatório, nos valores mencionados.Advirto ao Cartório que a expedição 

de RPV ou Precatório deverá ser feito nos moldes do art. 534, § 3º, 
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incisos I e II, do Código de Processo Civil:I - expedir-se-á, por intermédio do 

presidente do tribunal competente, precatório em favor do exequente, 

observando-se o disposto na Constituição Federal;II - por ordem do juiz, 

dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o 

processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no 

prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante 

depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do 

exequente.Aportado aos autos o Precatório/RPV, determino, nos termos 

do Provimento n. 68/2018- CNJ, a intimação da autarquia para, querendo, 

apresentar impugnação ou recurso ao levantamento dos valores sub 

judice.Decorridos dois dias úteis após o esgotamento do prazo para 

recurso, expeça-se alvará conforme requerido pela parte exequente, 

devendo esta informar os dados bancários para transferência dos 

valores.Caso a conta apontada não seja de titularidade do autor da ação, 

deverá o beneficiário possuir nos presentes autos poderes específicos 

para ta l  f im.Às  prov idênc ias .Cumpra-se ,  expeça-se  o 

necessário.Traslade-se a presente decisão para os autos em 

apenso.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, 

nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 90671 Nr: 3022-57.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA RAIMUNDA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIOANL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIAGO OLIVEIRA MARIN - 

OAB:23.262/MT, SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO JUNIOR - OAB:15215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – Certifique-se o trânsito em julgado e/ou tempestividade do recurso 

interposto, caso ainda não tenho sido certificado.

II - Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões, no prazo de 

15 (quinze) dias, caso não tenha feito.

III - Decorrido o prazo, com ou sem elas, remetam-se os autos ao TRF – 1ª 

Região, com as homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 73579 Nr: 2186-55.2015.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIBAMAR RAMOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARTIN SPOHR - 

OAB:2376/MT, LUIZ CAMARGO DE BRUM - OAB:25292/GO, RAYSSA 

NATYHELLE GOMES SPOHR - OAB:21158/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para manifestação quanto ao retorno dos autos.

Aguarde-se, por 30 (trinta) dias, eventuais requerimentos.

Nada sendo postulado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 79585 Nr: 1506-36.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUTI NEVES FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para manifestação quanto ao retorno dos autos.

Aguarde-se, por 30 (trinta) dias, eventuais requerimentos.

Nada sendo postulado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 69524 Nr: 580-89.2015.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEISIVALDO DE ALMEIDA REGIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MS 6.835

 Vistos.

I – Certifique-se o trânsito em julgado e/ou tempestividade do recurso 

interposto, caso ainda não tenho sido certificado.

II - Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões, no prazo 

legal, caso não tenha feito.

III - Decorrido o prazo, com ou sem elas, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as homenagens de 

estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 73787 Nr: 2287-92.2015.811.0012

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RAFAYANE FERNANDES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLEI DIVINO GARCIA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13.217-MT

 Vistos.

 Trata-se de ação de modificação de guarda, c/c alimentos e pedido liminar 

de guarda provisória e alimentos provisórios, proposta por Rafayane 

Fernandes Vieira em face de Marlei Divino Garcia Silva, em favor do menor 

Vitor Furquim Fernandes Garcia, todos qualificados nos autos.

À fl. 113, foi determinada a intimação das partes para comparecerem à 

audiência de instrução e julgamento.

Conforme consta em certidão de fl. 123, a parte autora não foi encontrada 

e, segundo informações, encontra-se residindo em Cuiabá.

 Designada audiência de instrução e julgamento, esta foi realizada 

conforme se depreende à fl. 129.

Na solenidade foi concedido o prazo de 05 (cinco) dias para que o patrono 

da parte autora apontasse o paradeiro desta última.

À fl. 132, depois de transcorrido o prazo concedido, o patrono da parte 

autora informou não ter logrado êxito na localização de sua assistida, 

pugnando pela busca de endereço junto aos órgãos do TJMT.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Verifico dos autos que a autora somente não foi intimada pessoalmente 

por não haver mantido o juízo informado sobre seu paradeiro.

Desta forma, concluo que a parte autora abandonou a causa por mais de 

30 (trinta) dias, deixando de promover diligência que lhe competia, ou seja, 

de impulsionar o feito requerendo o que lhe fosse de direito, estando em 

local incerto e não sabido.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso III, § 1°, do Código de Processo Civil.

Custas, se houver, pela parte autora.

Arquive-se mediante as baixas e anotações de estilo.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 76309 Nr: 214-16.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DIVINA ROSA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA ALVES MOREIRA - 

OAB:20655/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Intimem-se as partes para manifestação quanto ao retorno dos autos.

Aguarde-se, por 30 (trinta) dias, eventuais requerimentos.

Nada sendo postulado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 82195 Nr: 2906-85.2016.811.0012

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMB, ECMB, JPMB, DNBJ, VGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DNB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de alimentos, com pedido de alimentos provisórios, 

proposta por João Pedro Moreira Barreto, Emile Cristine Moreira Barreto, 

Durvalino Nunes Barreto Junior e Valeria Moreira Barreto, menores 

impúberes, neste ato representados por sua genitora Valmira Gonçalves 

Moreira, em face de Durvalino Nunes Barreto, todos qualificados nos 

autos.

A parte requerida devidamente citada, não apresentou resposta (ref. 49).

Conforme consta de ref. 90, a parte autora desistiu da ação.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte autora.

Em face da assistência judiciária deferida, determino a suspensão da 

cobrança da condenação pelo prazo de cinco anos ou até a data em que 

não mais fizer jus aos benefícios, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 90495 Nr: 2904-81.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LURDES ULSENHEIMER JASCOSVSKI, VALENTIN 

JASCOVSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): À JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ROSA DE REZENDE 

HOSHIKA - OAB:12102

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que tome ciência que a restauração do 

pacto nupcial foi realizada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 103862 Nr: 2533-83.2018.811.0012

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANUELLA NÁPOLIS MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LILIAN DA ROCHA - PRESIDENTE DA 

COMISSÃO INTERNA PARA O ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO 

CONCURSO PÚBLICO, JOÃO BATISTA VAZ DA SILVA - PREFEITO DO 

MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIGOR MACHADO SANTOS - 

OAB:24674/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, DENEGO a ordem pleiteada na inicial e, consequentemente, 

julgo extinto o presente processo com análise do mérito.Sem ônus 

sucumbências e honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 

12.016/09.Ciência ao MPE.Publique-se. Cumpra-se. Intime-se.Após, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as anotações 

e baixas de praxe.Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 74901 Nr: 2811-89.2015.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WJLDS, ALM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 198621.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 06/11/2018 às 17h00min(MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Rogéria Borges Ferreira

Gestora Judiciária - CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 90671 Nr: 3022-57.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA RAIMUNDA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIOANL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIAGO OLIVEIRA MARIN - 

OAB:23.262/MT, SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO JUNIOR - OAB:15215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso não tenha feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 69524 Nr: 580-89.2015.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEISIVALDO DE ALMEIDA REGIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MS 6.835

 Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões, no prazo legal, 

caso não tenha feito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000097-37.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA (ADVOGADO(A))

BENEDITA RAMOS PESSOA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista as testemunhas arroladas 

pela parte promovente, designo a audiência instrutória para o dia 17 de 

outubro de 2018, às 17h00min - (MT). Intimem-se as partes, nas pessoas 

de seus respectivos advogados, os quais deverão comunicar seus 

clientes para comparecimento em audiência. Ficando a parte autora 

advertida que o seu não comparecimento acarretará na extinção do feito e 

condenação no pagamento das custas processuais. O não 

comparecimento do reclamado acarretará na decretação de sua revelia. O 

referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 27 de setembro de 

2018. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034828/9/2018 Página 559 de 849



Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010182-31.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIO DE MELO RODRIGUES (REQUERENTE)

WANDE ALVES DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

AMADEU JOSE DUTRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista as testemunhas arroladas 

pela parte promovente, designo a audiência instrutória para o dia 24 de 

outubro de 2018, às 15h40min - (MT). Intimem-se as partes, nas pessoas 

de seus respectivos advogados, os quais deverão comunicar seus 

clientes para comparecimento em audiência. Ficando a parte autora 

advertida que o seu não comparecimento acarretará na extinção do feito e 

condenação no pagamento das custas processuais. O não 

comparecimento do reclamado acarretará na decretação de sua revelia. O 

referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 27 de setembro de 

2018. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010723-35.2014.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA QUIRINO DE CARVALHO (REQUERENTE)

WANDE ALVES DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista as testemunhas arroladas 

pela parte promovente, designo a audiência instrutória para o dia 24 de 

outubro de 2018, às 16h20min - (MT). Intimem-se as partes, nas pessoas 

de seus respectivos advogados, os quais deverão comunicar seus 

clientes para comparecimento em audiência. Ficando a parte autora 

advertida que o seu não comparecimento acarretará na extinção do feito e 

condenação no pagamento das custas processuais. O não 

comparecimento do reclamado acarretará na decretação de sua revelia. O 

referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 27 de setembro de 

2018. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000208-21.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANY CAETANO DE BRITO (REQUERENTE)

GILVANY CAETANO DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RINALDI & RINALDI TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz, 

designo audiência de conciliação para o dia 04 de dezembro de 2018, às 

08h40min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus respectivos 

advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 27 de setembro de 2018. Marinalda Viana Queiroz 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-62.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON OTAVIO CORTEZ (REQUERENTE)

HUAN CARLOS ARAUJO E LIMA (ADVOGADO(A))

GILVANY CAETANO DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OFICINA MECANICA MECANAUTO EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz, 

designo audiência de conciliação para o dia 04 de dezembro de 2018, às 

09h00min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus respectivos 

advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 27 de setembro de 2018. Marinalda Viana Queiroz 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-62.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON OTAVIO CORTEZ (REQUERENTE)

HUAN CARLOS ARAUJO E LIMA (ADVOGADO(A))

GILVANY CAETANO DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OFICINA MECANICA MECANAUTO EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz, 

designo audiência de conciliação para o dia 04 de dezembro de 2018, às 

09h00min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus respectivos 

advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 27 de setembro de 2018. Marinalda Viana Queiroz 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000207-36.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS (ADVOGADO(A))

JOEL MIGUEL PINTO (REQUERENTE)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz, 

designo audiência de conciliação para o dia 04 de dezembro de 2018, às 

09h20min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus respectivos 

advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 27 de setembro de 2018. Marinalda Viana Queiroz 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000207-36.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS (ADVOGADO(A))

JOEL MIGUEL PINTO (REQUERENTE)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz, 

designo audiência de conciliação para o dia 04 de dezembro de 2018, às 

09h20min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus respectivos 

advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 27 de setembro de 2018. Marinalda Viana Queiroz 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000433-41.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO DE LIMA (REQUERENTE)
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WANDE ALVES DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEB DISTRIBUICAO S.A. (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz, 

designo audiência de conciliação para o dia 04 de dezembro de 2018, às 

10h20min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus respectivos 

advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 27 de setembro de 2018. Marinalda Viana Queiroz 

Técnica Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010238-69.2013.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DELL ERBA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURINA JACOB AVELAR - ME (EXECUTADO)

LUCILO LOURENCO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

8010238-69.2013.8.11.0012. EXEQUENTE: RAFAEL DELL ERBA 

EXECUTADO: MAURINA JACOB AVELAR - ME Vistos. 

Decisão->Determinação->Bloqueio/penhora on line. Compulsando os 

autos, verifico que fora determinada (Id. 8715061) a intimação do 

requerente para manifestação acerca dos bens indicados à penhora pelo 

requerido (Id. 7898419). Do Id. 10211205 depreende-se que o requerente 

não concordou com os aludidos bens indicados à penhora, requerendo a 

penhora on-line em dinheiro nas contas e aplicações financeiras da 

empresa reclamada. É o relato dos fatos. DECIDO. A penhora de valores 

em conta se tornou possível através de convênio entre Banco Central do 

Brasil e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso. A denominada penhora 

“online”, não resta inconstitucional, uma vez que sua inconstitucionalidade 

é sustentada sob o prisma de quebra de sigilo bancário e como se 

vislumbra essa penhora recai sobre valor pré-determinado existente na 

conta, não havendo nenhuma divulgação de lançamentos ou depósitos 

referentes ao titular da conta. Quanto à possibilidade da penhora “on line” 

na execução tem entendido em nossos tribunais: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

MONITÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO EM FAVOR DO 

AUTOR. CRÉDITO DE PEQUENA MONTA. DESNECESSIDADE, PARA O 

DEFERIMENTO DA PENHORA ON-LINE (VIA BACEN-JUD), DO 

ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. 

PRECEDENTE DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO POR 

DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70057046310, 

Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene 

Maria Michel, Julgado em 19/11/2013)(TJ-RS - AI: 70057046310 RS , 

Relator: Mylene Maria Michel, Data de Julgamento: 19/11/2013, Décima 

Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

27/11/2013). Nestes termos vê-se perfeitamente possível a efetivação de 

penhora “on line” ocorrendo à constrição judicial em época posterior à 

firmação do convênio. Assim merece acolhimento o pleito efetuado pelo 

requerente. Dispositivo Ante o exposto, DEFIRO o pedido do id’s 

10211205, assim, autorizo a penhora sobre a quantia em dinheiro, no valor 

atualizado de R$ 1.703,31 (mil setecentos e três reais e trinta e um 

centavos), das contas correntes e aplicações financeiras, porventura 

existentes em nome da empresa reclamada, via BACEN JUD. Com a 

juntada aos autos do recibo de protocolamento/detalhamento de ordem 

judicial de bloqueio de valores/transferências/desbloqueios e/ou 

reiterações para bloqueio de valores, manifeste-se a parte exequente, em 

10 (dez) dias. Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou 

aplicação financeira em nome da executada, considerar-se-á efetuada a 

penhora, valendo-se como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACEN JUD, que será juntado aos autos, procedendo-se, em seguida, a 

intimação do executado para os fins legais, que pode se dar na pessoa de 

sua advogada. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. À 

secretaria, para providências. Nova Xavantina – MT, 25 de setembro de 

2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 59627 Nr: 348-78.2015.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sopave Norte S/A Mercantil Rural

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Percival Eleutério de Paula, Pedro Gomes Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Luiz da Cruz Louzich - 

OAB:10823/MT, Nilson Jacob Ferreira - OAB:9845-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Batista Damásio - 

OAB:7222-B

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. Impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para providenciar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, o preparo da carta precatória de intimação da 

testemunha, a ser expedida para Comarca de Cuiabá-MT, trazendo aos 

autos o comprovante original de pagamento, conforme itens 2.3.11 e 

2.7.1.1.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88210 Nr: 1574-16.2018.811.0044

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Catarina da Silveira da Silva, Evaldo da Silveira, 

Cezarina da Silveira, Marly da Silveira, Vitalina da Silveira de Campos, 

Pedro da Silveira Netto, Marilene da Silveira, Antonio da Silveira, Evaldir da 

Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisele Marostica de Oliveira 

Feitoza Diniz - OAB:11962/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 1574-16.2018.811.0044 Código 88210

ESPÉCIE: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE AUTORA: Catarina da Silveira da Silva e Evaldo da Silveira e 

Cezarina da Silveira e Vitalina da Silveira de Campos e Pedro da Silveira 

Netto e Marly da Silveira e Antonio da Silveira e Marilene da Silveira e 

Evaldir da Silveira

PARTE RÉ:

 CITANDO(A, S): TERCEIROS E INTERESSADOS

VALOR DA CAUSA: R$ 27.916,32

FINALIDADE: DAR CONHECIMENTO GERAL AO PÚBLICO da ação proposta 

neste juízo, acima identificada, conforme despacho/decisão abaixo 

transcrita e petição inicial em resumo abaixo. CITAÇÃO dos interessados 

para responder a presente ação em 15 (quinze) dias.

RESUMO DA INICIAL: O pai dos requerentes, Sr. Valdevino da Silveira, 

falecido em 05/10/2016, morava sozinho, era divorciado e não deixou 

outros descendentes. Não restaram bens móveis ou imóveis, mas apenas 

os depósitos bancários: R$ 27.916,32, depositado no Banco do Bradesco 

em nome do de cujus.

DESPACHO: Vistos. Defiro a gratuidade processual aos autores. Para o 

cargo de inventariante nomeio CATARINA DA SILVEIRA DA SILVA, 

considerando-a compromissada, independente de assinatura de termo. 

Concedo a inventariante o prazo de vinte dias para que apresente: a 

certidão negativa das esferas municipais, estaduais e federal em nome do 

falecido e o comprovante do recolhimento do ITCD. Citem-se eventuais 

interessados, via edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para que se 

considere realizada a citação, nos termos do artigo 256 e 257, III, ambos 

do Código de Processo Civil. Após, manifestação dos interessados, 
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tornem-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Eu, Daiani Dela Justina, digitei.

 Paranatinga - MT, 18 de setembro de 2018.

Jennyffer Fidelis Cardoso

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 237 Nr: 515-62.1996.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Dias Pereira, Ivane de Campos Mello 

Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:8.521/MT, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aroldo Fernandes da Luz - 

OAB:9492, Etel de Oliveira Monteiro - OAB:61079-RS, Flávio 

Alexandre Martins Bertin - OAB:5925, Leonardo Randazzo Neto - 

OAB:3504-A/MT

 Certifico e dou fé que foi apresentado proposta de honorários periciais 

pela Real Brasil Consultoria às fls. 850/854 no valor de R$ 29.960,00 (vinte 

e nove mil, novecentos e sessenta reais), sendo que este valor foi aceito 

pela Parte Exequente conforme fl. 858. Contudo, foi depositado pela 

Exequente apenas o valor de R$ 22.470,00 (vinte e dois mil, quatrocentos 

e setenta reais), conforme fls. 863/864 e extrato de depósito em anexo. 

Diante do exposto INTIMO a parte EXEQUENTE para depositar a diferença 

dos honorários no valor de R$ 7.490,00 (sete mil quatrocentos e noventa 

reais).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 10894 Nr: 33-36.2004.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Coparol Comércio de Produtos Agropecuários 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helmut Flavio P. Daltro - 

CREA/MT - OAB:7285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja INTIMADA a parte autora 

manifestar nos autos no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento uma vez que, decorreu o prazo de suspensão do feito 

conforme requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 27423 Nr: 413-49.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ermes Gomes Bezerra - EPP, Ermes Gomes 

Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Cerqueira Morais - 

OAB:12549/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja INTIMADA a parte autora 

manifestar nos autos no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento uma vez que, decorreu o prazo de suspensão do feito 

conforme requerido.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 27672 Nr: 664-67.2010.811.0044

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdAFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carine Minuzi - OAB:14631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 60 DIAS

AUTOS N.º 664-67.2010.811.0044 Código 27672

ESPÉCIE: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: Zilmar Milani Lobelein

PARTE RÉ: Espólio de Armindo Florivaldo Lobelein

CITANDO(A, S): SANDEAMARA LOBELEIN

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 30/03/2010

VALOR DA CAUSA: R$ 50.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

10 (dez) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: O de cujus, senhor Armindo Florivano Lobelein, 

faleceu na data 24/06/2006. O de cujus era casado, deixou bens imóveis 

(2 lotes), um bem móvel (automóvel) e a importância no valor de R$ 

59.342,55 reais. Deixou também onze filhos vivos e civilmente capazes e 

uma filha falecida.

DESPACHO: Vistos. Cite-se por edital conforme requerido às fls. 

15.Cumpra-se.

Eu, Daiani Dela Justina, digitei.

 Paranatinga - MT, 19 de setembro de 2018.

Jennyffer Fidelis Cardoso

Escrivã(o) Judicial

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 57572 Nr: 2815-64.2014.811.0044

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lurdes Pereira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Maria Inacio Dias Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 60 DIAS

AUTOS N.º 2815-64.2014.811.0044 Código 57572

ESPÉCIE: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: Lurdes Pereira Silva

PARTE RÉ: Espólio de Maria Inacio Dias Pereira

CITANDO(A, S): JULIO PEREIRA DA SILVA, brasileiro, RG: 422254 SSP/MT, 

CPF: 062.197.131-68.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 22/09/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

10 (dez) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: A de cujus MARIA INACIO DIAS PEREIRA, brasileira, 

viúva, portando do RG: 495.706 SSP/MT, faleceu no dia 31/05/2006, sendo 

que a mesma não deixou testamento ou outra disposição de última 

vontade. Deixou um bem imóvel (lote urbano) e 10 filhos.

DESPACHO: Vistos, etc. Defiro o pedido retro. Cite-se, por edital, Sr. Julio 

Pereira da Silva. Decorrido o prazo do edital, certifique-se e, desde já, 

nomeio como curador especial o Defensor Público, para exercer a defesa 
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da parte requerida citada por edital. Intime-se o Defensor nomeado para, 

no prazo de 15 dias, se manifestar. Após, vista a parte autora/exequente. 

Cumpra-se.

Eu, Daiani Dela Justina, digitei.

 Paranatinga - MT, 20 de setembro de 2018.

Jennyffer Fidelis Cardoso

Escrivã(o) Judicial

 Cumpra-se.

Nome e cargo do digitador:Daiani Dela Justina

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75916 Nr: 305-73.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPL, YVLR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FABIANO PORTO ROMEIRO , Cpf: 

05072422119, Rg: 23093617, Filiação: Luzia Aparecida Porto e Antonio 

Jose Romeiro, Telefone 66999444045. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE RÉ, acima qualificado(a), atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da 

data da expiração do prazo deste edital (art. 231, IV, CPC/2015), efetuar o 

pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e das que 

vencerem no seu curso, no valor de R$ 161,85 (Cento e sessenta e um 

reais e oitenta e cinco centavos), provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de fazê-lo (art. 911, caput), sob pena de protesto do 

pronunciamento judicial, bem como, de prisão civil, pelo prazo de 1 (um) a 

3 (três) meses, nos moldes do (CPC/2015, art. 528, § 3º).

Resumo da Inicial: Foi tabulado um acordo devidamente homologado pelo 

juízo da comarca de Matupá-MT (Código 55258), no qual ficou acordado 

que o executado pagaria mensalmente a filha, ora exequente a título de 

pensão alimentícia, a quantia de 34,54% do salário mínimo e 50% das 

despesas extraordinárias. Contudo, o executado não vem cumprindo o 

acordo conforme pactuado, tornando-se inadimplente.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Defiro o pedido retro.Cite-se, por edital, a 

parte requerida.Decorrido o prazo do edital, certifique-se e, desde já, 

nomeio como curador especial o Dr. Fernando Vazel Bispo da Silva, para 

exercer a defesa da parte requerida citada por edital.Consigno que os 

honorários serão arbitrados ao final.Intime-se o advogado nomeado para, 

no prazo de 15 dias, se manifestar.Após, vista a parte 

autora/exequente.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daiani Dela Justina, 

digitei.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015);

Paranatinga, 19 de setembro de 2018

Jennyffer Fidelis Cardoso Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74885 Nr: 3527-83.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clari Jose Valdameri, Clari Jose Valdameri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLARI JOSE VALDAMERI, CNPJ: 

03845225000137, Inscrição Estadual: 131943804 e atualmente em local 

incerto e não sabido CLARI JOSE VALDAMERI, Cpf: 62129481949, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 16/12/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de CLARI 

JOSE VALDAMERI e CLARI JOSE VALDAMERI, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de Falta de recolhimento de ICMS (art. 

17, XI, da Lei 7.098/98)., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 2137/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 18/02/2015

 - Valor Total: R$ 10.726,86 - Valor Atualizado: R$ 10.726,86 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Cite-se por edital conforme requerido às 

fls.15.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daiani Dela Justina, 

digitei.

Paranatinga, 19 de setembro de 2018

Jennyffer Fidelis Cardoso Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74194 Nr: 3246-30.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente de Paula Ferreira, Vicente de Paula 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VICENTE DE PAULA FERREIRA, CNPJ: 

05441331000180 e atualmente em local incerto e não sabido VICENTE DE 

PAULA FERREIRA, Cpf: 40242838120, Rg: 1.101.498, Filiação: Oliveira 

Alves Ferreira e de Maria Tomasia Ferreira, data de nascimento: 

21/01/1957, brasileiro(a), natural de Iporá-GO, casado(a), madereiro. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 22/11/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de VICENTE 

DE PAULA FERREIRA e VICENTE DE PAULA FERREIRA, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de Omissão de entrega de informações 

econômico-fiscais - GIEF (art. 17, III da lei 7.098/98)., inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 10280/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 25/04/2015

 - Valor Total: R$ 15.290,49 - Valor Atualizado: R$ 15.290,49 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Cite-se por edital conforme requerido às fls. 

13/14.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 
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opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daiani Dela Justina, 

digitei.

Paranatinga, 19 de setembro de 2018

Jennyffer Fidelis Cardoso Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74888 Nr: 3530-38.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Ferreira Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO FERREIRA FIGUEIREDO, Cpf: 

08600201934, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 16/12/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de ANTONIO 

FERREIRA FIGUEIREDO, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de Falta de recolhimento ICMS estimativa simplificada (art. 30, V da 

Lei 7.098/98), inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

13883/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 19/10/2016

 - Valor Total: R$ 2.469,67 - Valor Atualizado: R$ 2.469,67 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Cite-se por edital conforme requerido às fls. 

15.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daiani Dela Justina, 

digitei.

Paranatinga, 19 de setembro de 2018

Jennyffer Fidelis Cardoso Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5312 Nr: 488-40.2000.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raul Ferreira Pereira-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Antonio de Lima - 

Proc. da Faz. Nacional - OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RAUL FERREIRA PEREIRA-ME, CNPJ: 

74032863000187. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 12/07/2000.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA NACIONAL em face de RAUL FERREIRA PEREIRA-ME, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Falta de 

contribuição para financiamento da seguridade social - COFINS, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1269900323103/1999, 

1269900323375/1999.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 30/04/1999

 - Valor Total: R$ 18.510,62 - Valor Atualizado: R$ 18.510,62 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido de fls.82.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daiani Dela Justina, 

digitei.

Paranatinga, 19 de setembro de 2018

Jennyffer Fidelis Cardoso Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61972 Nr: 1450-38.2015.811.0044

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Aparecido Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiza Tavares Rodrigues, AUSENTES E 

DESCONHECIDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AUSENTES E DESCONHECIDOS, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos.O caso comporta o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, inciso I, do NCPC, isso porque não há necessidade de 

produção de outras provas além das já produzidas, até porque as partes 

não se manifestaram interesse na produção de provas.Inicialmente quanto 

a preliminar de inépcia da petição inicial não vislumbro nenhuma das 

circunstâncias previstas no parágrafo 1º, do artigo 330, do código de 

Processo Civil, motivo que afasto.A interdição é medida judicial que visa 

amparar àqueles que não possuem o discernimento necessário à prática 

dos autos da vida civil, sendo declarados incapazes.Maria Helena Diniz, 

em seu Código Civil Anotado, Saraiva, 10ª Ed., ps.11/12, aduz sobre 

tema:Falta de discernimento para a prática de atos da vida civil resultante 

de enfermidade ou deficiência mental. Inserem-se aqui os que, por causa 

de ordem patológica ou acidental, congênita ou adquirida, não têm 

condições de reger sua pessoa ou administrar seus bens, devendo ser 

representadas por um curador (CC, art. 1.767, I), tais como: portadores de 

enfermidades físico-psíquicas (demência afásica; paranóia; psicastenia; 

psicose tóxica; psicose autotóxica; psicose infectuosa; paranóia; 

demência arteriosclerótica; demência sifilítica; doença neurológica 

degenerativa progressiva etc.), deficiência mental ou anomalia psíquica, 

incluindo psicopatas, maníacos, imbecis e loucos furiosos ou não (RJTJSP, 

82:51, 252:78; JSTJ, 75:185; RT, 625:166 e 468:112). Todavia, é preciso 

esclarecer que imprescindível será que se tenha um estado duradouro, 

que justifique a interdição, ainda que seja interrompido por intervalos de 

lucidez (RT, 415:358, 436:74, 447:63, 455:68, 465:100, 467:163, 485:70, 

503:93 e 506:75; Ciência Jurídica, 7:145 e 43:118). A senilidade, por si só, 

não é causa de restrição da capacidade de fato (RT, 427:92, 275:391, 

305:265 e 441:105; RF 214:155), porque não pode ser considerada 

equivalente a um estado psicopático, salvo se originar um estado 
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patológico, como a arteriosclerose, que afete a faculdade mental, tornando 

impossível a manifestação do pensamento, e, conseqüentemente, a 

regência de si próprio e a administração de bens (RT, 224:189 e 325:165). 

Nesse viés, é de bom alvitre ressaltar que, para que seja realizada a 

interdição, imprescindível constatar a caracterização da ausência de 

entendimento para a prática do ato ou a impossibilidade de expressão da 

vontade determinada por uma causa duradoura, ou seja, necessidade de 

prova documental através de laudo médico regido por expert. No caso em 

testilha, o certificado mediante Laudo Pericial certificando que a 

interditanda é absolutamente incapaz, reafirmando sua incapacidade. (fls. 

63/64)Além disso, nesta data foi realizada visita in loco por este 

magistrado, pelo Promotor de Justiça e pelo Defensor Público, 

constatou-se a incapacidade da interditanda.Logo, necessário que lhe 

seja nomeado curador para administração de seus interesses, consoante 

entendimento jurisprudencial:“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE 

INTERDIÇÃO. LAUDO DO ART. 1.183 DO CPC DECLARANDO QUE A 

DOENÇA QUE ACOMETE A INTERDITANDA PODE COMPROMETER SEU 

DISCERNIMENTO SE NÃO MINISTRADO O ADEQUADO TRATAMENTO. 

CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA VERIFICAR A 

INCAPACIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. 

RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO. 1 - A interdição é um instituto com 

caráter nitidamente protetivo da pessoa, não se podendo ignorar que 

constitui também uma medida extremamente drástica, e, por essa razão, é 

imperiosa a adoção de todas as cautelas para agasalhar a decisão de 

privar alguém da capacidade civil, ou deixar de dar tal amparo quando é 

incapaz, o que justifica a realização de criterioso exame pericial e sua 

relevância no julgamento da lide. [...] (TJ-PE - APL: 2710561 PE , Relator: 

Stênio José de Sousa Neiva Coêlho, Data de Julgamento: 17/04/2013, 5ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 26/04/2013).”Assim, antes as provas 

coligidas nos autos e sendo comprovada a incapacidade permanente da 

interditada para os atos da vida civil, não vejo empecilho que possa 

obstruir a pretensão da requerente.Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE 

os pedidos iniciais, para o fim de decretar a interdição de Luiza Tavares 

Rodrigues, na forma do artigo 1.767, inciso I, do Código Civil, 

nomeando-lhe como curador o senhor José Aparecido Rodrigues, 

confirmando a tutela antecipada deferida as fls. 37/38, o que faço com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo 

Civil.Em obediência ao disposto no artigo 755, § 3.º, do Novo Código de 

Processo Civil e no artigo 9º, inciso III, do Código Civil, inscreva-se a 

presente no Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão 

Oficial, por três vezes, com intervalo de 10 (dez) dias.Isento de custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios.P. R. I. C.Cumpra-se

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daiani Dela Justina, 

digitei.

Paranatinga, 18 de setembro de 2018

Jennyffer Fidelis Cardoso Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78943 Nr: 1727-83.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFdS, CEFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Vazel Bispo da 

Silva - OAB:24606/O

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CARLOS RIBEIRO DE SOUZA. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE RÉ, acima qualificado(a), atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da 

data da expiração do prazo deste edital (art. 231, IV, CPC/2015), efetuar o 

pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e das que 

vencerem no seu curso, no valor de R$ 843,30 (Oitocentos e quarenta e 

tres reais e trinta centavos), provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de fazê-lo (art. 911, caput), sob pena de protesto do 

pronunciamento judicial, bem como, de prisão civil, pelo prazo de 1 (um) a 

3 (três) meses, nos moldes do (CPC/2015, art. 528, § 3º).

 - Corrente - 616.069.871-00 - ELMA FURTADO DA SILVA - 8268-6 - 790 - 

Banco Bradesco S.A.

Resumo da Inicial: O executado acordou, nos autos de código 50434, em 

pagar mensalmente a seu filho ora exequente a título de pensão 

alimentícia, a quantia de 30% do salário mínimo. Ocorre que o executado, 

injustificadamente, não vem cumprindo corretamente o determinado no 

referido acordo. Logo, verifica-se que o executado encontra-se 

inadimplente.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Defiro o pedido retro.Cite-se, por edital, a 

parte requerida.Decorrido o prazo do edital, certifique-se e, desde já, 

nomeio como curador especial o Dr. Fernando Vazel Bispo da Silva, para 

exercer a defesa da parte requerida citada por edital.Consigno que os 

honorários serão arbitrados ao final.Intime-se o advogado nomeado para, 

no prazo de 15 dias, se manifestar.Após, vista a parte 

autora/exequente.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daiani Dela Justina, 

digitei.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015);

Paranatinga, 18 de setembro de 2018

Jennyffer Fidelis Cardoso Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65932 Nr: 3097-68.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMRdSS, PLdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Vazel Bispo da 

Silva - OAB:24606/O

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADÃO BATISTA DE SOUSA, Filiação: 

Maria da Luz Batista de Sousa e Elesbão Pereira de Sousa, data de 

nascimento: 23/01/1981, brasileiro(a), natural de Pé do Morro-MA, 

Telefone 61 3484 9200. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) por todo conteúdo da 

petição inicial, adiante resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Art. 829, caput e §1º, do CPC/2015), ficando 

advertido(s) de que, no caso de pronto pagamento dentro do prazo legal 

(03 dias), a verba honorária fixada no despacho inicial será reduzida pela 

metade (art. 827, caput, e § 1º do CPC/2015), bem como, ainda, de que 

poderá, independentemente de penhora, depósito ou caução, opor-se à 

execução por meio de embargos, no prazo de 15 dias, contados da 

expiração do prazo deste edital.

Valor do Débito: 1.332,69 (Um mil e trezentos e trinta e dois reais e 

sessenta e nove centavos)

Resumo da Inicial: O executado no dia 08/07/2014, acordou em pagar 

mensalmente a seu filho ora exequente a título de pensão alimentícia, a 

quantia de 27,62% do salário mínimo. Ocorre que o executado, 

injustificadamente, não vem cumprindo corretamente o determinado no 

referido acordo. Logo, verifica-se que o executado encontra-se 

inadimplente.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Defiro o pedido retro.Cite-se, por edital, a 

parte requerida.Decorrido o prazo do edital, certifique-se e, desde já, 

nomeio como curador especial a Dr. Fernando Vazel Bispo da Silva, para 

exercer a defesa da parte requerida citada por edital.Consigno que os 

honorários serão arbitrados ao final.Intime-se o advogado nomeado para, 

no prazo de 15 dias, se manifestar.Após, vista a parte 

autora/exequente.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daiani Dela Justina, 

digitei.

Paranatinga, 18 de setembro de 2018

Jennyffer Fidelis Cardoso Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 
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1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77878 Nr: 1218-55.2017.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WCF, RFSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO BRUNO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLEITON SOUZA SAMPAIO, Rg: 

2512471-4, Filiação: Tito Santana Sampaio e Marilza Ribeiro de Souza, 

data de nascimento: 04/05/1989, brasileiro(a), natural de Paranatinga-MT, 

solteiro(a), estudante, Telefone 66-984004977. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE RÉ, acima qualificado(a), atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da 

data da expiração do prazo deste edital (art. 231, IV, CPC/2015), efetuar o 

pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e das que 

vencerem no seu curso, no valor de R$ 425,77 (Quatrocentos e vinte e 

cinco reais e setenta e sete centavos), provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de fazê-lo (art. 911, caput), sob pena de protesto do 

pronunciamento judicial, bem como, de prisão civil, pelo prazo de 1 (um) a 

3 (três) meses, nos moldes do (CPC/2015, art. 528, § 3º).

 - Corrente - 046.103.641-07 - WILIANA CRISITNA FERREIRA - 2710-3 - 

790 - Banco Bradesco S.A.

Resumo da Inicial: O executado acordou, nos autos de código 68971, em 

pagar mensalmente a sua filha ora exequente a título de pensão 

alimentícia, a quantia de 22,72% do salário mínimo e 50% das despesas 

extraordinárias. Ocorre que o executado, injustificadamente, não vem 

cumprindo corretamente o determinado no referido acordo. Logo, 

verifica-se que o executado encontra-se inadimplente.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Defiro o pedido formulado pela parte autora 

à fl. 13.Cite-se, por edital, a parte requerida.Decorrido o prazo do edital, 

certifique-se e, desde já, nomeio a Advogada Dra. Catiane Michele Dias 

como curadora especial, devendo se manifestar no prazo legal. Após, 

voltem os autos conclusos.Cite-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daiani Dela Justina, 

digitei.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015);

Paranatinga, 18 de setembro de 2018

Jennyffer Fidelis Cardoso Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76758 Nr: 684-14.2017.811.0044

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJdSL, EAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Vazel Bispo da 

Silva - OAB:24606/O

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULO MARCOS LOPES, Filiação: 

Terezinha Maria da Conceição Lopes e Jose Raimundo Lopes, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A genitora manteve um relacionamento amoroso com o 

requerido e dele adveio o menor David Júnior de Souza Lopes, legalmente 

reconhecido pelo Pai. Ocorre que, o requerido não contribui regularmente 

com os alimentos para o requerente, desde o seu nascimento, ficando 

desde então os encargos de alimentação, educação, vestuário, 

medicamentos e higiene do menor inteiramente a cargo da genitora. 

Requer a fixação de alimentos.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Defiro o pedido retro.Cite-se, por edital, a 

parte requerida.Decorrido o prazo do edital, certifique-se e, desde já, 

nomeio como curador especial a Dr. Fernando Vazel Bispo da Silva, para 

exercer a defesa da parte requerida citada por edital.Consigno que os 

honorários serão arbitrados ao final.Intime-se o advogado nomeado para, 

no prazo de 15 dias, se manifestar.Após, vista a parte 

autora/exequente.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daiani Dela Justina, 

digitei.

Paranatinga, 18 de setembro de 2018

Jennyffer Fidelis Cardoso Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76916 Nr: 723-11.2017.811.0044

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DML, EGV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IVONE RIOS HELENO, Cpf: 02891374118, 

Filiação: Elena Rios Heleno e Geraldo Eustáquio Heleno, brasileiro(a), 

solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A requerida é genitora biológica da menor EMYLLY 

VICTORIA RIOS HELENO, nascida na data de 17/12/2011. Por não ter 

condições de criar e educar a filha, inclusive porque era garota de 

programa, a requerida deu a criança para os autores quando esta nasceu 

e nunca mais se encontraram. Os requerentes são quem cuidam da 

criança desde o seu nascimento. Durante todo esse tempo, a mãe da 

criança jamais a procurou. Em outubro de 2015 a requerente obteve a 

guarda da criança. Logo, os requerentes tem interesse em adotar a 

criança.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Defiro o pedido ministerial de fl. 

107.Cite-se, por edital, a genitora da menor.Decorrido o prazo do edital, 

certifique-se e, desde já, nomeio o Defensor Público como curador 

especial a se manifestar no prazo legal (CPC, art. 72, II e parágrafo único). 

Após, voltem os autos conclusos.Cite-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daiani Dela Justina, 

digitei.

Paranatinga, 18 de setembro de 2018

Jennyffer Fidelis Cardoso Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61878 Nr: 1414-93.2015.811.0044

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Francisco de Carvalho, André 
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Mesquita de Carvalho, Maria Aparecida Corso Martins e Silva, João Batista 

Martins da Silva, Carlos Silva Batista, Hélio Silva Parente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON BARDUCO JUNIOR - 

OAB:24167-A/MT

 EDITAL

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARLOS SILVA BATISTA, Cpf: 

41161998187, Rg: 200.759-85, Filiação: Rosalvo Ferreira Batista e Zelia 

Pereira Silva Batista, data de nascimento: 02/07/1971, brasileiro(a), natural 

de Osasco-SP, solteiro(a), comerciante/ autonômo. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: NOTIFICAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe é proposta, 

consoante consta da incial a seguir resumida para, no prazo de 15 dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, apresentar manifestação por 

escrito, a qual poderá ser instruída com documentos e justificações, nos 

termos do artigo 17, §7º da Lei nº 8.429/92.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação de improbidade administrativa em 

relação a fraude ocorrida na matrícula 1136. Os envolvidos Antônio 

Francsico de Carvalho e André Mesquita de Carvalho forjaram a venda do 

imóvel sob matrícula 1136 supostamente petencente a André Belic aos 

requeridos Carlos Silva Batista e Maria Aparecida Corso Martins, atrevés 

de seu procurador Hélio Silva Parente. Os requeridos falsificaram a 

escritura de compra lavrada às fls. 17 do Livro 09-E do Cartório de Vale 

Rico, o que se observa claramente através do documento de fls. 08 e 

29-IC, que demostra que o ato registral inexiste no Cartório de Vale Rico.

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido de fls.798/799.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daiani Dela Justina, 

digitei.

Paranatinga, 20 de setembro de 2018

Jennyffer Fidelis Cardoso Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 56858 Nr: 2338-41.2014.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Spigosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Teles de Oliveira - 

OAB:14455-E/MT, Bruno Vidal Montenegro - OAB:11.917 MT, 

Elisabete Augusta de Oliveira - OAB:13.352 MT, Gabriela de Souza 

Correia - OAB:10031/MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora paraque se manifeste acerca 

da certidão do oficial de justiça de fl. 69.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87640 Nr: 1292-75.2018.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jane Geraldo Vertuan, Diva Trevisan Geraldo, 

Cláudio Cesar Vertuan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22165-A/MT, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli  - 

OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento, referente ao pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

citação a ser cumprido ou ofereça os meios para o cumprimento.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88233 Nr: 1594-07.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco Antonio Claudino, Antonio Helio de Campos Silva, 

José Carlos Menezes, Luiz Antonio Soares Leonardo, Gildo Rodrigues 

Costa, Alessandro Sousa de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcebíades Zamignani, Helena Tertuliano 

Zamignani, Reinaldo Gemenes, Valeria Regina Zamignani Gemenes, 

Patricia Zamignani Maluf, Alexandre Uebi Maluf, Denis Roberto Zamignani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:9601/B/MT, João Bosco dos Santos - OAB:19408-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca

Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado o advogado 

da parte autora que foi designada sessão de Conciliação/Mediação 

agendada para o dia 08/11/2018 às 14h00min, a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Paranatinga-MT. Para 

realização da referida sessão, se torna necessário o comparecimento das 

partes, acompanhados de advogados(as).

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000536-49.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF (ADVOGADO(A))

KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF (ADVOGADO(A))

VALERIA BORGES ALVES DE LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ANTONIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

PARANATINGA - PARANATINGAPREV (RÉU)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado 

o advogado da parte autora para, querendo, apresentar réplica à 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000639-56.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

T. L. (ADVOGADO(A))

J. P. T. D. S. (AUTOR(A))

A. B. D. S. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. V. D. S. (RÉU)

O. M. D. S. (RÉU)

R. M. V. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DECISÃO Processo: 1000639-56.2018.8.11.0044. 

AUTOR(A): ALANA BEATRIS DA SILVA DE SOUZA, JOARA PALOMA 

TEODORO DA SILVA RÉU: ROSA MARIA VIEIRA DA SILVA, ROMÁRIO 

VIERA DE SOUZA, ORLANDO MORAES DE SOUZA Vistos. Inicialmente, 

defiro o pedido de concessão das benesses da assistência judiciária 

gratuita. Nos moldes do art. 334 e seguintes do Código de Processo Civil, 

remeto o presente feito ao CEJUSC, a fim de convidar as partes e seus 

advogados a se fazerem presentes em Sessão de Mediação/Conciliação a 

ser designada pela Gestora do Centro. Proceda-se ao necessário para a 

realização da Sessão de Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório 

para os prazos dispostos no artigo 334 e parágrafos, do Código de 

Processo Civil. Cite-se o requerido, no endereço constante na inicial, e 

intimem-se as partes para que compareçam à audiência, acompanhados 

de seus respectivos advogados. A intimação da parte autora deverá ser 

feita por intermédio de seu patrono, nos termos do artigo 334, §3º, do CPC. 

Ao ser citado, o réu deverá ser cientificado de que o prazo para contestar 
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é de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de 

conciliação frustrada, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou demais casos previstos em lei. Depois de 

realizada audiência, se não houver acordo, remetam-se os autos ao 

Cartório a fim de aguardar o decurso do prazo para apresentação de 

defesa, que se iniciará conforme preceitua o artigo 335 e incisos, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Paranatinga/MT, 14 de setembro de 

2018. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000682-90.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR LUIZ LONGO DA SILVA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada 

a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para localidade 

informada na petição inicial - Em caso de dúvida acerca do local ou região 

em que deverá ser emitida a guia entrar em contato com Oficial de Justiça 

Atanázio pelo telefone (66) 999791510. Informo ainda que a guia deverá 

ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - 

Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o 

comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de 

recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000679-38.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMPOFIBRAS PISCINAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada 

a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para localidade 

informada na petição inicial - Em caso de dúvida acerca do local ou região 

em que deverá ser emitida a guia entrar em contato com Oficial de Justiça 

Atanázio pelo telefone (66) 999791510. Informo ainda que a guia deverá 

ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - 

Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o 

comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de 

recolhimento.

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82088 Nr: 3354-25.2017.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPD, CGDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CARLOS MARCIO PEREIRA, Cpf: 

83170952153, Rg: 1260291-4, Filiação: Maria da Paixão Pereira e Luciano 

Alves Pereira. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Dos fatos: foi tabulado acordo perante o Centro 

Judiciário de Solução e Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Paranatinga-MT, devidamente homologado conforme documentação 

anexa, onde ficou acordado que o executado pagaria mensalmenteao 

filho, ora exequente,a título de pensão alimentícia, a quantia de 27% do 

salário mínimo, atualmente a R$ 252,99. Todavia, o mês de junho, pagou 

parcialmente e os meses de julho e agosto de 2017 o executado não 

efetuou o pagamento da pensão, ou seja, tornou-se inadimplente com 

relação a sua obrigação, o que justifica a propositura desta execução dos 

alimentos atuais.

 Despacho/Decisão: Código 82088DESPACHOI – Defiro o pedido de justiça 

gratuita.II – Intime-se a parte executada pessoalmente para, no prazo de 

03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito alimentar no valor de R$ 

608,97 (seiscentos e oito reais e noventa e sete centavos), bem como 

asprestações que vencerem até o efetivo pagamento, provar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de protesto judicial e 

prisão civil (pelo prazo de até 03 (três) meses), com fulcro no artigo 528, §

§ 3º e 7º, do Código de Processo Civil.III – Decorrido o prazo, manifeste-se 

a parte exequente.IV – Após, abra-se vista dos autos ao Ministério 

Público.Paranatinga/MT, 27 de setembro de 2017.Fabio Alves CardosoJuiz 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristina Beraldi Moraes 

da Silva, digitei.

Paranatinga, 19 de setembro de 2018

Aline Bottezel da Rosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84116 Nr: 4312-11.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osório de Almeida Nascimento Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): OSÓRIO DE ALMEIDA NASCIMENTO 

COSTA, Cpf: 58988645804, Rg: 3.899.580, Filiação: Osório Nascimento 

Costa e Dina Beatriz de Almeida Costa, data de nascimento: 26/05/1948, 

natural de São Paulo-SP, casado(a), economista/agricultor/pecuarista. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A equipe da SEMA, em atividade de fiscalização para 

averiguação de desmate irregular, em atendimento a portaria n. 181 de 15 

de março de 2016, com base nos dados de discalização ambiental 

veirficou-se a ocorrência de desmatamento a corte raso, sobre o conjunto 

de geometrias declaradas no Cadastro Ambiental Rural sob o n. 

MT-5103858-3BC40036CEA5465B24994A0321678E9, da Fazenda São 

José do Kurizevu. A ocorrência apontada foi averiguada durante a análise 

da dinâmica de imagens satélites, sendo constatado para a propriedade 

áreas desmatadas a corte raso. Diante dos dados levantados, foi alvrado 

o Auto de Infração de n. 0148-G, por desmatar 56,40 hectares de 

vegetação nativa sem autorização ou licença da autoridade competente . 

Assim, a presente ação civil pública é extremamente necessária para 

forçar o requerido à sua responsabilidade objetiva de recompor o 

interesse difuso e social a um meio ambiente equilibrado e mais saudável.

Despacho/Decisão: ANTE O EXPOSTO, defiro a tutela de urgência para 

determinar a parte ré, sob pena de multa diária no importe de R$ 10.000,00 

(dez mil reais):I) que se abstenha imediatamente de utilizar a área 

desmatada em suas atividades, a qual deverá ser isolada até posterior 

decisão; II) que junte aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a 

comprovação de protocolo perante os órgãos competentes, visando a 
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adoção dos procedimentos necessários à regularização ambiental de sua 

propriedade.Considerando a natureza da causa, deixo de designar 

audiência de conciliação.Cite-se a parte ré para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contestar o pedido, bem como intime-a para cumprimento da 

liminar.Defiro a inversão do ônus da prova.Oficie-se ao Cartório de 

Registro de Imóveis local determinando a averbação da existência desta 

ação junto à matrícula nº 8.591, Livro 02-AQ.Indefiro o pedido ministerial 

contido no item a.3 de fls. 18, haja vista que incumbe ao autor da ação 

fiscalizar o cumprimento das decisões e requisitar diretamente as 

respectivas informações, com base no poder conferido pelo art. 129, VI, 

da Constituição Federal, e art. 8º, § 1º, da Lei 7.347/85. E, se for o caso, 

ingressar com a medida cabível.Sem adiantamento de custas, nos termos 

do art. 18 da Lei 7.357/85.Atente-se a Secretaria quanto à prioridade na 

tramitação do presente feito. Paranatinga/MT, 06 de dezembro de 2017. 

Fabio Alves CardosoJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristina Beraldi Moraes 

da Silva, digitei.

Paranatinga, 19 de setembro de 2018

Aline Bottezel da Rosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 91458 Nr: 3223-16.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Gaúcha do Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M C TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carine Minuzi - OAB:14631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 91458– 2ª Vara

Autos de Origem nº 3223-16.2018 – Mediação/ Conciliação

CERTIDÃO

CERTIFICO que os autos epigrafados acima foram recebidos pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Paranatinga 

– MT, cadastrado sob nº Procedimento 197937 e agendada Sessão de 

Conciliação/Mediação para o dia 14/11/2018 às 14h00min, a realizar-se na 

sala de Conciliação do CEJUSC desta Comarca de Paranatinga.

Certifico ainda, que por determinação do Juiz Coordenador deste CEJUSC, 

Dr. JORGE HASSIB IBRAHIM, com fundamento no item III art. 8 da Ordem de 

Serviço nº 001/2012 – NPMCSC remeto os autos à unidade de origem para 

que procedam a citação e intimação das partes e seus respectivos 

procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à sessão que 

ocorrerá na sala do CEJUSC/ Ptga.

Salientando, ainda que, para realização da referida sessão, se torna 

necessário o comparecimento das partes, acompanhados de 

advogados(as).

O referido é verdade e dou fé.

 Paranatinga - MT, 25 de setembro de 2018.

Andréa Corrêa da Costa Carvalho

Gestora do CEJUSC/ Paranatinga

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 52342 Nr: 1543-69.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Dias Pereira Filho, Jaivo Dias Pereira, 

Jairo Dias Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Mari - 

OAB:15.803/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, indicar bens à penhora, bem 

comoa efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado ou ofereça meios para o cumprimento, emitindo 

guia para localidade informada na petição inicial - Informo ainda que a guia 

deverá ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias 

Online - Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a este 

Juízo o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC e a 

guia de recolhimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 15576 Nr: 1895-08.2005.811.0044

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emerson Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto Martins Barbosa, Maria do Carmo 

Rosa Barbosa, Tabelionato e Registradoria Paixão do 1.º Tabelião, Oficial 

(RGI + RTD) Cristovão Pedriel da Paixão, José Domingos dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Derli Paulo da S. Bueno - 

OAB:43260 - RS, Jandir Lemos - OAB:12541-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Rosa Barbosa - 

OAB:, Gilberto Franco de Souza - OAB:8531-A, Jocildo Andrade de 

Medeiros - OAB:6.684-B/MT, Kelsen Eustáquio da Silva - 

OAB:9813-B

 Vistos.

 Intimem-se a parte requerida, para se manifestar acerca da proposta de 

honorário pericial de fl. 240-v.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 21911 Nr: 696-43.2008.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eurico Antonio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Airton Alves Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 Vistos, etc.

Em consulta ao sistema BACENJUD, não foi possível verificar a existência 

de valores bloqueados nestes autos.

Dessa maneira, intime-se o requerido para, no prazo de 10 (dez) dias, 

juntar comprovação de suas alegações, sob pena de indeferimento do 

pedido.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87305 Nr: 1089-16.2018.811.0044

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DdMF, CGMD, RPMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de AÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS C/C VISITAS COM 

PEDIDO DE GUARDA E ALIMENTOS PROVISÓRIOS ajuizada por DIANA DE 

MACÊDO FERREIRA em face de VALCI ALVES DIAS, todos devidamente 

qualificados, alegando, em síntese, que as crianças Caroline Gabrielly 

Macêdo Dias e Ruan Pablo Macêdo Dias estão sob os cuidados e 

responsabilidades da requerente, genitora dos menores. Dessa maneira, 

pleiteou a guarda para si e alimentos provisórios, fixados em 150 (cento e 

cinquenta por cento) do salário mínimo vigente. Com a inicial vieram os 

documentos de fls. 08/15.

Foi realizado estudo psicossocial com a genitora e os menores, o qual foi 

carreado aos autos às fls. 19.

Às fls. 20/22, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido 

de guarda e alimentos provisórios formulados na exordial.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Processe-se em segredo de justiça, conforme recomenda o artigo 189, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Em análise perfunctória, ou seja, de cognição sumária, o pedido em tela 
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revela-se subsistente para fins de deferimento parcial da tutela de 

urgência.

Pretende-se, in casu, a guarda provisória de Caroline Gabrielly Macêdo 

Dias e Ruan Pablo Macêdo Dias, sob alegação de que detém a guarda de 

fato dos infantes.

 Analisando os documentos juntados à inicial, notadamente as certidões 

de nascimento de fls. 10-v/11, verifico a existência de vínculo de 

parentesco existente entre os autores e os menores (genitora e filhos), 

bem como que esta já está sob a guarda fática destes, dispensando-lhe 

todo cuidado necessário, material e afetivo, para promover o seu regular 

desenvolvimento.

Ademais, o laudo psicossocial carreado aos autos às fls. 19, demonstra 

que a guarda está sendo exercida pela genitora dos menores, de forma 

satisfatória.

Assim, é certo que, conforme os ditames da Constituição Federal e do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, as crianças e os adolescentes 

devem permanecer sob a guarda daquele capaz de oferecer condições 

que lhes garanta um desenvolvimento físico e psíquico adequado a sua 

formação.

Estando, portanto, os direitos dos menores em segurança, pode a marcha 

processual transcorrer de forma tal que a parte requerida usufrua de seu 

direito constitucional de ampla defesa.

 De outro norte, por uma análise horizontal dos autos, neste momento, não 

se sabe a atual remuneração do obrigado. Isto porque, apesar de 

demonstrar ser empresário, não se pode aferir sua renda dos documentos 

aportados aos autos.

Dessa maneira, atento aos preceitos legais constantes nos artigos 1.694, 

§ 1º e 1.695 a 1.698, todos do Código Civil e, considerando a idade dos 

menores, bem como ser obrigação dos genitores providenciarem o 

sustento dos filhos, devem ser fixados os alimentos provisórios em valor 

correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo nacional 

vigente, mais 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, 

devidos a partir da citação.

Ante o exposto, defiro, parcialmente, a medida de urgência, para:

A) CONCEDER A GUARDA PROVISÓRIA de CAROLINE GABRIELLY 

MACÊDO DIAS E RUAN PABLO MACÊDO DIAS à sua genitora Diana de 

Macêdo Ferreira.

 Expeça-se o TERMO DE GUARDA PROVISÓRIA em favor da parte 

requerente.

B) FIXO os alimentos provisórios em valor correspondente a 50% 

(cinquenta por cento) do salário mínimo nacional vigente, mais 50% 

(cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, a serem pagos pelo 

requerido, devidos a partir da citação.

Os valores a título de alimentos provisórios fixados acima, devem ser 

depositados até o dia 10 (dez) de cada mês, na conta em nome da 

genitora dos menores, sendo esta: Agência nº 2403-1, Conta Corrente nº 

20.398-X, Banco do Brasil.

Remetam-se os autos ao CEJUSC, para designação de Sessão de 

Conciliação/Mediação, devendo o feito ser cadastrado no Sistema 

Informatizado do Centro Judiciário de Solução de Conflitos.

 Após, remetam-se os autos para a Secretaria da Vara, que deverá 

mantê-lo em escaninho próprio aguardando a realização da Sessão de 

Conciliação/Mediação, conforme dispõe o § 5º do artigo 8º, da Ordem de 

Serviço nº 001/2012-NPMCSC.

A Secretaria da Vara deverá proceder à citação pessoal do requerido, 

através de carta precatória, e intimação da parte autora, por meio de seu 

procurador jurídico, para comparecimento à audiência designada 

(parágrafos 3º e 9º, artigo 334).

 Atente-se à norma disposta no artigo 334 da legislação processual para 

que a audiência seja designada com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, devendo o requerido ser citado com, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, sendo que a intimação da parte autora será realizada na 

pessoa de seu advogado, conforme o §3º do mesmo dispositivo.

Em caso de êxito na composição amigável, voltem os autos conclusos 

para homologação.

Caso inexitosa a conciliação, deverá a parte requerida apresentar sua 

resposta, nos termos do artigo 5º, § 1º da Lei nº 5.478/68, voltando-me os 

autos conclusos para designação de audiência de instrução e julgamento.

O não comparecimento da parte autora implicará em arquivamento do 

pedido e a ausência da parte requerida em revelia, nos termos do artigo 

7º, da Lei nº 5.478/68.

 Ciência a Defensoria Pública e à representante do Ministério Público.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 4645 Nr: 46-74.2000.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Dias Pereira Filho, Jairo Dias Pereira, 

Jaivo Dias Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariel Marques Oliveira - 

OAB:6040-MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aroldo Fernandes da Luz - 

OAB:9492, Flávio Alexandre Martins Bertin - OAB:5925

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88648 Nr: 1856-54.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Felisberta Nunes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000688-97.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO JOSE FERREIRA (REQUERENTE)

NYLVAN JOSE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE Dr. NYLVAN JOSE DA SILVA - MT0017805A, dos 

termos da r. decisão proferida no ID 15561118, e da audiência de 

conciliação designada para o dia 07/12/2018 às 14h00, na sala de 

conciliação do Juizado Especial, bem como para comparecer 

acompanhado(a) da parte promovente, independentemente de intimação. 

Ficando ciente, ainda, que o não comparecimento do autor acarretará a 

extinção do feito, com base no art. 51 da Lei 9.099/95, bem como da 

condenação no pagamento das custas pelo(s) autor(es) que, 

injustificadamente, deixarem de comparecer a qualquer audiência do 

processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o Enunciado 28 do FONAJE. 

Nos termos do Ofício Circular nº 473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000558-10.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

THAINA LOULA (ADVOGADO(A))

JOSIMAR LOULA FILHO (ADVOGADO(A))

EDIMAR DOS REIS ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogados do(a) REQUERENTE: THAINA LOULA - MT24728/O-O, 

JOSIMAR LOULA FILHO - MT14290/O-O, da audiência de conciliação 
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designada para o dia: 07/12/2018 Hora: 14:30 , na sala de conciliação do 

Juizado Especial, bem como para comparecer acompanhado(a) da parte 

promovente, independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o 

não comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no 

art. 51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das 

custas pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer 

a qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015. Intime-se ainda, da r. decisão em 

anexo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000478-46.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CARINE MINUZI (ADVOGADO(A))

ELICIANI LAMB DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Fabio Junior Alencastro de Arruda (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE Dra. CARINE MINUZI - MT0014631A, dos termos da r. 

decisão e da audiência de conciliação designada para o dia 07/12/2018 às 

15h00, na sala de conciliação do Juizado Especial, bem como para 

comparecer acompanhado(a) da parte promovente, independentemente de 

intimação. Ficando ciente, ainda, que o não comparecimento do autor 

acarretará a extinção do feito, com base no art. 51 da Lei 9.099/95, bem 

como da condenação no pagamento das custas pelo(s) autor(es) que, 

injustificadamente, deixarem de comparecer a qualquer audiência do 

processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o Enunciado 28 do FONAJE. 

Nos termos do Ofício Circular nº 473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000764-24.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN APARECIDA MORAES DE ARAUJO (REQUERENTE)

JOSIMAR LOULA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

VIGOR PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: JOSIMAR LOULA FILHO - MT14290/O-O, 

da audiência de conciliação designada para o dia: 07/12/2018 Hora: 15:30 

, na sala de conciliação do Juizado Especial, bem como para comparecer 

acompanhado(a) da parte promovente, independentemente de intimação. 

Ficando ciente, ainda, que o não comparecimento do autor acarretará a 

extinção do feito, com base no art. 51 da Lei 9.099/95, bem como da 

condenação no pagamento das custas pelo(s) autor(es) que, 

injustificadamente, deixarem de comparecer a qualquer audiência do 

processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o Enunciado 28 do FONAJE. 

Nos termos do Ofício Circular nº 473/2015-DAJE-0082787.84.2015. 

Intime-se ainda, da r. decisão em anexo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010078-06.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS GONCALVES (REQUERENTE)

PETERSON VEIGA CAMPOS (ADVOGADO(A))

THAIS VEIGA DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar os(as) 

advogados(as) das partes dos termos da decisão do ID nº 15479705.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-28.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA GREGÓRIO LIMA (ADVOGADO(A))

NEIDE RODRIGUES DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA (ADVOGADO(A))

GENTIL JOSE ANDRADE SILVA (ADVOGADO(A))

DULCELINA PINTO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovida dos termos do r. despacho do ID nº 15375604, bem 

como para apresentar contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000262-22.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS VEIGA DE CAMPOS (REQUERENTE)

CRISTIANO DINIZ DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA FELIPPE RUSSI MORENO (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO (ADVOGADO(A))

MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente dos termos do r. despacho do ID nº 15139937, bem 

como para apresentar impugnação à contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000814-50.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELEANDRO DE MATOS MARQUES (REQUERENTE)

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - 

MT0018314A , da audiência de conciliação designada para o dia: 

10/12/2018 Hora: 13:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015. Intime-se ainda da r. decisão retro.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000569-39.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

LOISE FLAVIA DE ALMEIDA SCHIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PARANATINGA LTDA. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: LOISE FLAVIA DE ALMEIDA SCHIO - 

MT24699/O, da audiência de conciliação designada para o dia: 29/10/2018 

Hora: 14:00 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem como para 

comparecer acompanhado(a) da parte promovente, independentemente de 

intimação. Ficando ciente, ainda, que o não comparecimento do autor 

acarretará a extinção do feito, com base no art. 51 da Lei 9.099/95, bem 

como da condenação no pagamento das custas pelo(s) autor(es) que, 

injustificadamente, deixarem de comparecer a qualquer audiência do 

processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o Enunciado 28 do FONAJE. 

Nos termos do Ofício Circular nº 473/2015-DAJE-0082787.84.2015. 

Intime-se ainda. da r. decisão em anexo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000839-63.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CLASSIR MIGUEL RIGON (ADVOGADO(A))
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LILIA CRISTINA CARVALHO BISCO FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: CLASSIR MIGUEL RIGON - MT0020420A, 

da audiência de conciliação designada para o dia: 10/12/2018 Hora: 14:00 

, na sala de conciliação do Juizado Especial, bem como para comparecer 

acompanhado(a) da parte promovente, independentemente de intimação. 

Ficando ciente, ainda, que o não comparecimento do autor acarretará a 

extinção do feito, com base no art. 51 da Lei 9.099/95, bem como da 

condenação no pagamento das custas pelo(s) autor(es) que, 

injustificadamente, deixarem de comparecer a qualquer audiência do 

processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o Enunciado 28 do FONAJE. 

Nos termos do Ofício Circular nº 473/2015-DAJE-0082787.84.2015. 

Intime-se ainda, da r. decisão em anexo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000800-66.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

I. T. C. D. (ADVOGADO(A))

R. G. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. S. S. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente dos termos da r. sentença do ID nº 15360605.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000641-89.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

R. B. D. N. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. M. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO 2ª VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO AV. - 

TELEFONE: (66) 35752028 1000641-89.2018.8.11.0023 BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A CLAUDIOMIRO MATHIACK 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas ao Procurador do requerente para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, efetue um depósito identificado com o número do processo referente 

a condução do oficial de justiça até a Zona Rural, Distrito União do Norte, 

nesta Cidade. O recolhimento da diligência deverá ser feito através do site 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso http://www.tjmt.jus.br, 

no ícone emissão de guias online – Diligências – Emissão de Guia de 

Diligência, juntando aos autos o comprovante, de acordo com o artigo 649, 

§ 2º da CNGC/MT, para posterior expedição do mandado. Nada mais 

havendo encerro o presente. Peixoto de Azevedo, 27 de setembro de 

2018. Assinado Digitalmente JOSELIO FERNANDES LUNA Técnico 

Judiciário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000578-64.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE LEMOS MELO (ADVOGADO(A))

BRAZ LUIZ DA SILVA RAMOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO DESPACHO Processo: 

1000578-64.2018.8.11.0023. AUTOR(A): BRAZ LUIZ DA SILVA RAMOS 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Visto. 1 - 

CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2 - Cite-se a parte 

requerida pelo procedimento ordinário para responder, no prazo de 30 

(trinta) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do Código de 

Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de apresentação de 

resposta, implicará na decretação de sua revelia, conforme regra disposta 

no artigo 344 do mesmo diploma legal. 3 - À Gestora Judicial da 2ª Vara 

(CPC, art. 203, § 4º; c/c art. 139, inc. II): a) Vindo a contestação, intime-se 

a parte autora para replicar, em 15 (quinze) dias (CPC, arts. 350 e 351); b) 

Se com a réplica for apresentado documento novo, intime-se a parte ré 

para manifestar-se a respeito, querendo, em 15 (quinze) dias (CPC, art. 

437, § 1º); 4 - Quanto ao pedido de antecipação de tutela, será apreciado 

após o transcurso do prazo para apresentação de contestação e juntada 

do laudo pericial nos autos. 5 - Nomeio Perito Judicial atuante perante esta 

Comarca que deverá ser certificado pela Secretaria, mediante assinatura 

do termo de compromisso. Nos termos do artigo 1º da Resolução nº 541, 

de 18 de janeiro de 2007, do Conselho da Justiça Federal, as despesas 

com advogados dativos e peritos no âmbito da jurisdição delegada 

correrão à conta da Justiça Federal, observados os limites mínimos e 

máximos estabelecidos na tabela II. Destarte, em observância ao disposto 

no item 2.18.11 da CNGC e ao teor da Resolução nº 541/2007 – CJF, fixo 

os honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais). O laudo pericial 

deverá ser redigido em conformidade com as regras médicas pertinentes 

e com o disposto no item 2.18.13, I, da CNGC. Intime-se o perito para 

ciência de sua nomeação e, no mesmo ato, dos quesitos, intimado às 

partes para sua formulação, no prazo de 05 (cinco) dias. O perito deverá 

agendar desde logo, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a data a 

qual se efetuarão os exames/vistorias necessárias, o que deverá ser 

informado ao Oficial de Justiça e constar na certidão. No mandado deverá 

constar, ainda, a advertência dos artigos 157 e 158 do CPC. O pagamento 

dos honorários periciais será efetuado após o término do prazo para 

manifestação das partes sobre o laudo e eventual prestação de 

esclarecimentos, acaso solicitados (Res. 541/2007 – CJF, art. 3º). 

Concluído o trabalho pericial, encaminhe-se o ofício, nos moldes do anexo I 

da Resolução nº 541/2007 – CJF, ao Diretor do Foro da Seção Judiciária 

de Cuiabá (MT), acompanhado do ato de nomeação do perito, com 

solicitação de pagamento, informando o nome da Comarca e todos os 

dados necessários à efetivação do deposito, discriminando-se o tipo de 

perícia realizada (Res. 541/2007 – CJF, art. 4º). Concedo o prazo de 60 

(sessenta) dias para a realização dos trabalhos periciais. Entregue o 

laudo, vistas às partes acerca da sua fundamentação, por 05 (cinco) dias. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Intime-se. Peixoto de Azevedo/MT, 

data inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000572-57.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE LEMOS MELO (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE VILAS BOAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P E I X O T O  D E  A Z E V E D O  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000572-57.2018.8.11.0023. AUTOR(A): MARIA JOSE VILAS BOAS RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos . 1 - Defiro 

a gratuidade judicial pleiteada, nos termos do art. 98 do Código de 

Processo Civil. 2 - Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário 

para responder, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 183 e 

335, ambos do Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual 

ausência de apresentação de resposta, implicará na decretação de sua 

revelia, conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. 3 - 

À Gestora Judicial da 2ª Vara (CPC, art. 203, § 4º; c/c art. 139, inc. II): a) 

Vindo a contestação, intime-se a parte autora para replicar, em 15 

(quinze) dias (CPC, arts. 350 e 351); b) Se com a réplica for apresentado 

documento novo, intime-se a parte ré para manifestar-se a respeito, 

querendo, em 15 (quinze) dias (CPC, art. 437, § 1º); 4 - Quanto ao pedido 

de antecipação de tutela, será apreciado após o transcurso do prazo para 

apresentação de contestação e audiência de instrução. Intime-se. 
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Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências. Peixoto de 

Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000577-79.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE LEMOS MELO (ADVOGADO(A))

LEZOENDES PEREIRA GUIRRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P E I X O T O  D E  A Z E V E D O  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000577-79.2018.8.11.0023. AUTOR(A): LEZOENDES PEREIRA GUIRRA 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Visto. 1 - 

Defiro a gratuidade judicial pleiteada, nos termos do art. 98 do Código de 

Processo Civil. 2 - Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário 

para responder, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 183 e 

335, ambos do Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual 

ausência de apresentação de resposta, implicará na decretação de sua 

revelia, conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. 3 - 

À Gestora Judicial da 2ª Vara (CPC, art. 203, § 4º; c/c art. 139, inc. II): a) 

Vindo a contestação, intime-se a parte autora para replicar, em 15 

(quinze) dias (CPC, arts. 350 e 351); b) Se com a réplica for apresentado 

documento novo, intime-se a parte ré para manifestar-se a respeito, 

querendo, em 15 (quinze) dias (CPC, art. 437, § 1º); 4 - Quanto ao pedido 

de antecipação de tutela, será apreciado após o transcurso do prazo para 

apresentação de contestação e audiência de instrução. Intime-se. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências. Peixoto de 

Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000664-35.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE (ADVOGADO(A))

MIZAEL PINHEIRO SOUSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P E I X O T O  D E  A Z E V E D O  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000664-35.2018.8.11.0023. AUTOR(A): MIZAEL PINHEIRO SOUSA RÉU: 

INSS Visto. 1 - CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os 

a qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2 - 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. 3 - À 

Gestora Judicial da 2ª Vara (CPC, art. 203, § 4º; c/c art. 139, inc. II): a) 

Vindo a contestação, intime-se a parte autora para replicar, em 15 

(quinze) dias (CPC, arts. 350 e 351); b) Se com a réplica for apresentado 

documento novo, intime-se a parte ré para manifestar-se a respeito, 

querendo, em 15 (quinze) dias (CPC, art. 437, § 1º); 4 - Quanto ao pedido 

de antecipação de tutela, será apreciado após o transcurso do prazo para 

apresentação de contestação e juntada do laudo pericial nos autos. 5 - 

Nomeio Perito Judicial atuante perante esta Comarca que deverá ser 

certificado pela Secretaria, mediante assinatura do termo de compromisso. 

Nos termos do artigo 1º da Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007, do 

Conselho da Justiça Federal, as despesas com advogados dativos e 

peritos no âmbito da jurisdição delegada correrão à conta da Justiça 

Federal, observados os limites mínimos e máximos estabelecidos na tabela 

II. Destarte, em observância ao disposto no item 2.18.11 da CNGC e ao 

teor da Resolução nº 541/2007 – CJF, fixo os honorários periciais em R$ 

500,00 (quinhentos reais). O laudo pericial deverá ser redigido em 

conformidade com as regras médicas pertinentes e com o disposto no item 

2.18.13, I, da CNGC. Intime-se o perito para ciência de sua nomeação e, no 

mesmo ato, dos quesitos, intimado às partes para sua formulação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. O perito deverá agendar desde logo, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a data a qual se efetuarão os 

exames/vistorias necessárias, o que deverá ser informado ao Oficial de 

Justiça e constar na certidão. No mandado deverá constar, ainda, a 

advertência dos artigos 157 e 158 do CPC. O pagamento dos honorários 

periciais será efetuado após o término do prazo para manifestação das 

partes sobre o laudo e eventual prestação de esclarecimentos, acaso 

solicitados (Res. 541/2007 – CJF, art. 3º). Concluído o trabalho pericial, 

encaminhe-se o ofício, nos moldes do anexo I da Resolução nº 541/2007 – 

CJF, ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de Cuiabá (MT), acompanhado 

do ato de nomeação do perito, com solicitação de pagamento, informando 

o nome da Comarca e todos os dados necessários à efetivação do 

deposito, discriminando-se o tipo de perícia realizada (Res. 541/2007 – 

CJF, art. 4º). Concedo o prazo de 60 (sessenta) dias para a realização 

dos trabalhos periciais. Entregue o laudo, vistas às partes acerca da sua 

fundamentação, por 05 (cinco) dias. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Intime-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 629 Nr: 190-19.1997.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAÚJO - 

OAB:19.911-0, IRINEU PAIANO FILHO - OAB:6097/A

 FINALIDADE: intimar o advogado do réu da decisão a seguir trasncrita em 

resumo: Visto (...) Ante o exposto, com fundamento nos artigos 316 e 321, 

c/c 282, todos do Código de Processo Penal, REVOGO A PRISÃO 

PREVENTIVA de JUARCI FELISBERTO, concedendo-lhe a Liberdade 

Provisória mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares, 

previstas no artigo 319 do CPP:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 81823 Nr: 3596-81.2016.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALLISON DA COSTA SILVA, ANTONIO 

DANIEL SOUSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR CALINOSKI JUNIOR - 

OAB:18658

 FINALIDADE: intimar o advogado do réu Antônio Daniel Sousa dos Santos, 

da setença a seguir transcrita em resumo: Vistos. (...( Diante do exposto, 

julgo procedente a pretensão punitiva exposta na denúncia, para 

CONDENAR os denunciados WALLISON DA COSTA SILVA e ANTONIO 

DANIEL SOUZA SANTOS, já qualificados, como incursos nas sanções do 

artigo 157, §3º, inciso II do Código Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 24439 Nr: 252-44.2006.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: URSULA MAIA DO NASCIMENTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos 

(fls.252-253).2. Remetam-se os autos ao arquivo provisório, considerando 

que ainda não houve julgamento do agravo interposto às fls. 

256-287.Após voltem conclusos.

Juizado Especial Cível e Criminal
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000255-59.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI DA SILVA FEITOSA (REQUERENTE)

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000255-59.2018.8.11.0023; Valor causa: 

$150.98; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

SUELI DA SILVA FEITOSA RUA DOIS, S/N, QUADRA 02 - LOTE 03, 

LIBERDADE, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 Parte Ré: 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Senhor(a): JONES EVESON 

CARDOSO Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

advogado do RECLAMANTE, nos termos do processo acima indicado, por 

todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) 

segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, para comparecer à 

audiência designada, para tentativa de conciliação, conforme dados 

abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Preliminares CPC Art. 357 

que se realizará no dia 09/10/2018, às 15:20, no Edifício do Fórum, sito no 

endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, o feito será julgado extinto sem resolução do mérito 

com fundamento no artigo 51, I da Lei 9.099/95. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) devidamente trajado(s) e 

portando documentos pessoais. PEIXOTO DE AZEVEDO, 27 de setembro 

de 2018. Atenciosamente, ROBERTA TORRES MOURAO VIEIRA Gestor(a) 

Autorizada SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, 

CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 

35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000248-67.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

MARIA NAZARE GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000248-67.2018.8.11.0023; Valor causa: 

0,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARIA NAZARE GOMES DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Senhor(a): JONES EVERSON CARDOSO. 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de ADVOGADO 

DA AUTORA, nos termos do processo acima indicado, por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, para comparecer à audiência 

designada, para tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Audiência de Preliminares CPC Art. 357 que se realizará 

no dia 09/10/2018, às 15:40, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao 

final indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, o feito será julgado extinto sem merito com fulcro no artigo 51, I 

da Lei 9.099/95. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) 

comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 27 de setembro de 2018. Atenciosamente, 

ROBERTA TORRES MOURAO VIEIRA Gestor(a) Autorizada SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752028

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 164949 Nr: 2616-96.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Bilha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou a data de 25 de outubro às 10 horas da manhã para realização 

da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 163283 Nr: 1884-18.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou a data de 25 de outubro às 10 horas da manhã para realização 

da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 167771 Nr: 4002-64.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEOSMAR GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou a data de 25 de outubro às 10 horas da manhã para realização 

da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 166363 Nr: 3349-62.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDITH BERRISCH FIDELIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou a data de 25 de outubro às 10 horas da manhã para realização 

da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 166806 Nr: 3543-62.2018.811.0013

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGENIR ALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo - Pontes e Lacerda/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou a data de 25 de outubro às 10 horas da manhã para realização 

da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 99668 Nr: 1906-81.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR SALVIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora para requerer o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 104709 Nr: 4056-35.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Nunes de Freitas, Espólio de Maria Aparecida 

Correa de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que consta nos autos em ref.137/138 

juntada dos alvarás expedidos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 98143 Nr: 1287-54.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCELINO FERREIRA DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o pre-alvará já fora expedido conforme juntada de 

referencia 197.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 162450 Nr: 1544-74.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO RAMOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT, Fazenda 

Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BOSQUESI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para enaminhar ao Ministério Público a fim de 

manifestar-se acerca da prestação de contas juntado na referencia 92.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166445 Nr: 3385-07.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romair Rodrigues de Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROMAIR RODRIGUES DE FARIAS, Cpf: 

02746734109, Rg: 17777550, Filiação: Valter Rodrigues de Farias e de 

Maria Rosa da Silva, data de nascimento: 01/09/1988, brasileiro(a), natural 

de Pontes e Lacerda-MT, casado(a), frentista, Telefone (65) 9-96785071. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 06/04/2018.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de ROMAIR RODRIGUES 

DE FARIAS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

@NaturezaDivida, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 729/2018.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 1.020,58 - Valor Atualizado: R$ 1.020,58 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.I – Cite-se o executado, por carta, nos termos 

do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80 , para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados 

na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. 

II – Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários 

advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da execução. Caso 

contrário em 10%.III – Na hipótese da citação por carta restar frustrada ou 

não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, independentemente de 

nova manifestação da Fazenda Pública, como expressamente autorizado 

pelo artigo 8º, inciso III, da LEF , proceda-se com a citação por edital. 

Expeça-se Edital de Citação com as informações necessárias previstas no 

inciso IV do mesmo artigo 8º e com o prazo de 30 dias. Em seguida, fixe-o 

no mural apropriado e publique-se uma vez no órgão oficial. IV – Decorrido 

o prazo da citação sem o pagamento do débito, intime-se o exequente 

para que, no prazo de 15 dias, indique bens para a formalização da 

penhora, sob pena dos autos serem remetidos ao arquivo provisório, 

como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. V – 

Desde já, deixo consignado que, em virtude do volume de execuções 

fiscais que tramitam nesta vara e considerando o seu atual quadro 

funcional, e ainda mais, corroborado com os efeitos práticos do CPC, 

aplicado analogicamente neste caso por força do artigo 1º da LEF, não 

será deferida a expedição de ofícios com o objetivo de se encontrar bens 

a serem penhorados, cuja obrigação legal competente à própria 

exequente, que pode, inclusive, se valer do permissivo processual. 

Relevante ressaltar ainda que a expedição de ofícios com este objetivo 

somente é viável em situações excepcionais, quando o credor já esgotou 

todos os meios ao seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS) .VI – Na 

oportunidade, importante também consignar que é imprescindível a 

informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado 

do débito para que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – 

Não havendo indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do 

artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos 

ao arquivo provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o 

do Relatório Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a 

Fazenda Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, 

caso encontre algum bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para 

efeito de celeridade processual, eventual petição de desarquivamento 

deverá constar expressamente o bem a ser penhorado. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leonice Silva Ferreira, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 26 de setembro de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 130290 Nr: 8277-27.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdiney Rodrigues Salgueiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sara Graziela Pinto Fernandes 

de Oliveira - OAB:13680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALDINEY RODRIGUES SALGUEIRO, Cpf: 

42008336115, Rg: 587502, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 05/12/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de VALDINEY 

RODRIGUES SALGUEIRO, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de @NaturezaDivida, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 290/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 3.957,94 - Valor Atualizado: R$ 3.957,94 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Cite-se por edital. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leonice Silva Ferreira, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 26 de setembro de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166303 Nr: 3318-42.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA DE LOURDES DO CARMO , Cpf: 

40840506287, Rg: 2025816, natural de Pontes e Lacerda-MT, solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 05/04/2018.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de MARIA DE LOURDES 

DO CARMO , na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

@NaturezaDivida, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 852/2018.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 180,94 - Valor Atualizado: R$ 180,94 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.I – Cite-se o executado, por carta, nos termos 

do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80 , para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados 

na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. 

II – Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários 

advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da execução. Caso 

contrário em 10%.III – Na hipótese da citação por carta restar frustrada ou 

não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, independentemente de 

nova manifestação da Fazenda Pública, como expressamente autorizado 

pelo artigo 8º, inciso III, da LEF , proceda-se com a citação por edital. 

Expeça-se Edital de Citação com as informações necessárias previstas no 

inciso IV do mesmo artigo 8º e com o prazo de 30 dias. Em seguida, fixe-o 

no mural apropriado e publique-se uma vez no órgão oficial. IV – Decorrido 

o prazo da citação sem o pagamento do débito, intime-se o exequente 

para que, no prazo de 15 dias, indique bens para a formalização da 

penhora, sob pena dos autos serem remetidos ao arquivo provisório, 

como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. V – 

Desde já, deixo consignado que, em virtude do volume de execuções 

fiscais que tramitam nesta vara e considerando o seu atual quadro 

funcional, e ainda mais, corroborado com os efeitos práticos do CPC, 

aplicado analogicamente neste caso por força do artigo 1º da LEF, não 

será deferida a expedição de ofícios com o objetivo de se encontrar bens 

a serem penhorados, cuja obrigação legal competente à própria 

exequente, que pode, inclusive, se valer do permissivo processual. 

Relevante ressaltar ainda que a expedição de ofícios com este objetivo 

somente é viável em situações excepcionais, quando o credor já esgotou 

todos os meios ao seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS) .VI – Na 

oportunidade, importante também consignar que é imprescindível a 

informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado 

do débito para que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – 

Não havendo indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do 

artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos 

ao arquivo provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o 

do Relatório Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a 

Fazenda Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, 

caso encontre algum bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para 

efeito de celeridade processual, eventual petição de desarquivamento 

deverá constar expressamente o bem a ser penhorado. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leonice Silva Ferreira, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 26 de setembro de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7029 Nr: 560-23.2000.811.0013

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PMPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oscar Leonel de Menezes - 

OAB:3709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

579,50 (quinhentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 102. Este valor deverá 

ser pago de forma única, sendo R$ 579,50 (quinhentos e setenta e nove 

reais e cinquenta centavos) para recolhimento da guia de custas. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE” e, na aba Primeira Instância – Fórum/Comarcas, 

escolher a opção “Custas e Taxas Finais ou Remanescentes”, preencher 

os campos com o número único do processo e o CPF do pagante. Em 

seguida, clicar nos itens aplicáveis (Custas Judiciais/Taxa Judiciária), 

preencher os valores e clicar em gerar. Será gerado um boleto único. 
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Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolar a guia e o 

comprovante de pagamento no protocolo geral da Comarca de Pontes e 

Lacerda, aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164833 Nr: 2535-50.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONIZIO SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DIONIZIO SILVA DOS SANTOS , Cpf: 

01496752163, Rg: 16957814, natural de Acorizal-MT, solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 20/03/2018.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de DIONIZIO SILVA DOS 

SANTOS , na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

@NaturezaDivida, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 573/2018.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 169,37 - Valor Atualizado: R$ 169,37 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido retro.Cite-se por Edital com 

prazo de vinte dias.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leonice Silva Ferreira, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 26 de setembro de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166044 Nr: 3164-24.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Desdete Tomaz de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DESDETE TOMAZ DE ANDRADE, Cpf: 

34680837187, Rg: 000802706, Filiação: Martins Tomaz Junior e Maria 

Pereira de Andrade, data de nascimento: 14/09/1958, brasileiro(a), natural 

de Luisiania-SP, casado(a), lavadeira. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 03/04/2018.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de DESDETE TOMAZ DE 

ANDRADE, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

@NaturezaDivida, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 643/2018.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 923,68 - Valor Atualizado: R$ 923,68 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.I – Cite-se o executado, por carta, nos termos 

do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80 , para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados 

na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. 

II – Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários 

advocatícios em 05% (cinco por cento) sobre o valor da execução.III – Na 

hipótese da citação por carta restar frustrada ou não sendo o AR 

devolvido no prazo de 15 dias, independentemente de nova manifestação 

da Fazenda Pública, como expressamente autorizado pelo artigo 8º, inciso 

III, da LEF, proceda-se com a citação por edital. Expeça-se Edital de 

Citação com as informações necessárias previstas no inciso IVdo mesmo 

artigo 8º e com o prazo de 30 dias. Em seguida, fixe-o no mural apropriado 

e publique-se uma vez no órgão oficial. IV – Decorrido o prazo da citação 

sem o pagamento do débito, intime-se o exequente para que, no prazo de 

15 dias, indique bens para a formalização da penhora, sob pena dos autos 

serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. V – Desde já, deixo consignado que, 

em virtude do volume de execuções fiscais que tramitam nesta vara e 

considerando o seu atual quadro funcional, e ainda mais, corroborado com 

os efeitos práticos do artigo 615-A do CPC , aplicado analogicamente 

neste caso por força do artigo 1º da LEF , não será deferida a expedição 

de ofícios com o objetivo de se encontrar bens a serem penhorados, cuja 

obrigação legal competente à própria exequente, que pode, inclusive, se 

valer do permissivo processual contido no artigo 615-A do CPC. Relevante 

ressaltar ainda que a expedição de ofícios com este objetivo somente é 

viável em situações excepcionais, quando o credor já esgotou todos os 

meios ao seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS) .VI – Na 

oportunidade, importante também consignar que é imprescindível a 

informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado 

do débito para que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – 

Não havendo indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do 

artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos 

ao arquivo provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o 

do Relatório Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a 

Fazenda Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, 

caso encontre algum bem a ser penhorado, ficando, desde já ciente de 

que a não indicação de bem a ser penhorado ensejará o arquivamento em 

definitivo. Na ocasião, informo que, para efeito de celeridade processual, 

eventual petição de desarquivamento deverá constar expressamente o 

bem a ser penhorado. VIII – Em caso de desarquivamento e reiteração 

injustificada de penhora on line, sem a indicação de bens, fica desde já 

ciente o exequente que o processo será extinto sem julgamento de mérito, 

na forma do art.485, III do CPC - por não promover os atos e as diligências 

que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, 

independente de intimação para tal ato, vez que cientificado ab 

initio;Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leonice Silva Ferreira, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 25 de setembro de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166346 Nr: 3340-03.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Antonio Fernandes
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NILTON ANTONIO FERNANDES, Cpf: 

34684344134, Rg: 0436696-4, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Vistos.I – Cite-se o executado, por carta, nos termos 

do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80 , para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados 

na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. 

II – Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários 

advocatícios em 05% (cinco por cento) sobre o valor da execução.III – Na 

hipótese da citação por carta restar frustrada ou não sendo o AR 

devolvido no prazo de 15 dias, independentemente de nova manifestação 

da Fazenda Pública, como expressamente autorizado pelo artigo 8º, inciso 

III, da LEF, proceda-se com a citação por edital. Expeça-se Edital de 

Citação com as informações necessárias previstas no inciso IVdo mesmo 

artigo 8º e com o prazo de 30 dias. Em seguida, fixe-o no mural apropriado 

e publique-se uma vez no órgão oficial. IV – Decorrido o prazo da citação 

sem o pagamento do débito, intime-se o exequente para que, no prazo de 

15 dias, indique bens para a formalização da penhora, sob pena dos autos 

serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. V – Desde já, deixo consignado que, 

em virtude do volume de execuções fiscais que tramitam nesta vara e 

considerando o seu atual quadro funcional, e ainda mais, corroborado com 

os efeitos práticos do artigo 615-A do CPC , aplicado analogicamente 

neste caso por força do artigo 1º da LEF , não será deferida a expedição 

de ofícios com o objetivo de se encontrar bens a serem penhorados, cuja 

obrigação legal competente à própria exequente, que pode, inclusive, se 

valer do permissivo processual contido no artigo 615-A do CPC. Relevante 

ressaltar ainda que a expedição de ofícios com este objetivo somente é 

viável em situações excepcionais, quando o credor já esgotou todos os 

meios ao seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS) .VI – Na 

oportunidade, importante também consignar que é imprescindível a 

informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado 

do débito para que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – 

Não havendo indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do 

artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos 

ao arquivo provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o 

do Relatório Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a 

Fazenda Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, 

caso encontre algum bem a ser penhorado, ficando, desde já ciente de 

que a não indicação de bem a ser penhorado ensejará o arquivamento em 

definitivo. Na ocasião, informo que, para efeito de celeridade processual, 

eventual petição de desarquivamento deverá constar expressamente o 

bem a ser penhorado. VIII – Em caso de desarquivamento e reiteração 

injustificada de penhora on line, sem a indicação de bens, fica desde já 

ciente o exequente que o processo será extinto sem julgamento de mérito, 

na forma do art.485, III do CPC - por não promover os atos e as diligências 

que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, 

independente de intimação para tal ato, vez que cientificado ab 

initio;Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leonice Silva Ferreira, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 25 de setembro de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53599 Nr: 4477-35.2009.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.E. de Oliveira & Cia Ltda., Sirlei Cristina Silva 

Oliveira, Jose Edis de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Augusto Chilo - 

OAB:OAB/SP 221.616

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): J.E. DE OLIVEIRA & CIA LTDA., CNPJ: 

03261806000121, atualmente em local incerto e não sabido SIRLEI 

CRISTINA SILVA OLIVEIRA, Cpf: 79181457120, Filiação: Ana Lúcia da 

Silva e Amilton Rufino da Silva, data de nascimento: 30/11/1971, 

brasileiro(a), natural de Ituiutaba-MG, casado(a), Telefone 99931470 e 

atualmente em local incerto e não sabido JOSE EDIS DE OLIVEIRA, Cpf: 

03835471805, Filiação: Augusta Generosa de Carvalho e Antonio França 

de Oliveira, data de nascimento: 12/11/1959, brasileiro(a), natural de Nova 

Esperança-PR, casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR a parte requerida para apresentar as contrarrazões , 

no prazo legal.

Despacho/Decisão: Diante da determinação da Egrègia Corregedoria Geral 

da Justiça em proceder ao desarquivamento dos autos que se 

encontravam em arquivo provsório para fins de análise acerca da 

prescrição intercorrente e diante da necessidade de se garantir o princípio 

da não-surpresa, intime-se o exequente para que se manifeste acerca da 

prescrição intercorrente.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria de Fátima Lemos 

França, digitei.

Pontes e Lacerda, 25 de setembro de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82303 Nr: 4571-75.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arantes Alimentos Ltda, Aderbal Luiz Arantes 

Junior, Danilo de Amo Arantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Gosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ARANTES ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 

04113497001187, atualmente em local incerto e não sabido ADERBAL 

LUIZ ARANTES JUNIOR, Cpf: 02930669810, Filiação: Maria Alice de Amo 

Arantes, data de nascimento: 06/01/1963, brasileiro(a), Telefone 

34214020 e atualmente em local incerto e não sabido DANILO DE AMO 

ARANTES, Cpf: 09806664817, Rg: 9.925.799, Filiação: Maria Alice de Amo 

Arantes, data de nascimento: 02/01/1968, brasileiro(a), natural de 

Votuporanga-SP, casado(a), comerciante. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: INTIMAR O REQUERIDO PARA CONTRARRAZOAR O RECURSO 

JUNTADO NOS AUTOS.

Despacho/Decisão: Vistos.Desde já, deixo consignado que, em virtude do 

volume de execuções que tramitam nesta vara e considerando o seu atual 

quadro funcional, e ainda mais, corroborado com os efeitos práticos do 

artigo 828 do CPC, aplicado analogicamente, não será deferida a 

expedição de ofícios com o objetivo de se encontrar bens a serem 

penhorados, cuja obrigação legal compete à própria exequente, que pode, 

inclusive, se valer do permissivo processual contido no artigo 828 do CPC. 

Relevante ressaltar ainda que a expedição de ofícios com este objetivo 

somente é viável em situações excepcionais, quando o credor já esgotou 

todos os meios ao seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS), o que, não 

se afigura no presente caso.Isso posto, indefiro o pedido retro.Intimem-se 

para dar andamento ao feito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria de Fátima Lemos 
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França, digitei.

Pontes e Lacerda, 25 de setembro de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55125 Nr: 5792-98.2009.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Cheremeta-Firma, Milton Cheremeta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MILTON CHEREMETA, Cpf: 79457690125, 

Rg: 1081506-6, Filiação: Pedro Cheremeta e Maria de Lourdes Cheremeta, 

data de nascimento: 26/07/1975, brasileiro(a), natural de Guaira-PR, 

casado(a), comerciante, Telefone 266-2925. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: INTIMAR O REQUERIDO PARA CONTRARRAZOAR O RECURSO 

JUNTADO NOS AUTOS.

Despacho/Decisão: Diante da determinação da Egrègia Corregedoria Geral 

da Justiça em proceder ao desarquivamento dos autos que se 

encontravam em arquivo provsório para fins de análise acerca da 

prescrição intercorrente e diante da necessidade de se garantir o princípio 

da não-surpresa, intime-se o exequente para que se manifeste acerca da 

prescrição intercorrente.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria de Fátima Lemos 

França, digitei.

Pontes e Lacerda, 25 de setembro de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165926 Nr: 3111-43.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ TOMÉ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ TOMÉ DE OLIVEIRA , Cpf: 

37522558620, natural de Acorizal-MT, solteiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Vistos.I – Cite-se o executado, por carta, nos termos 

do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80 , para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados 

na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. 

II – Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários 

advocatícios em 05% (cinco por cento) sobre o valor da execução.III – Na 

hipótese da citação por carta restar frustrada ou não sendo o AR 

devolvido no prazo de 15 dias, independentemente de nova manifestação 

da Fazenda Pública, como expressamente autorizado pelo artigo 8º, inciso 

III, da LEF, proceda-se com a citação por edital. Expeça-se Edital de 

Citação com as informações necessárias previstas no inciso IVdo mesmo 

artigo 8º e com o prazo de 30 dias. Em seguida, fixe-o no mural apropriado 

e publique-se uma vez no órgão oficial. IV – Decorrido o prazo da citação 

sem o pagamento do débito, intime-se o exequente para que, no prazo de 

15 dias, indique bens para a formalização da penhora, sob pena dos autos 

serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. V – Desde já, deixo consignado que, 

em virtude do volume de execuções fiscais que tramitam nesta vara e 

considerando o seu atual quadro funcional, e ainda mais, corroborado com 

os efeitos práticos do artigo 615-A do CPC , aplicado analogicamente 

neste caso por força do artigo 1º da LEF , não será deferida a expedição 

de ofícios com o objetivo de se encontrar bens a serem penhorados, cuja 

obrigação legal competente à própria exequente, que pode, inclusive, se 

valer do permissivo processual contido no artigo 615-A do CPC. Relevante 

ressaltar ainda que a expedição de ofícios com este objetivo somente é 

viável em situações excepcionais, quando o credor já esgotou todos os 

meios ao seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS) .VI – Na 

oportunidade, importante também consignar que é imprescindível a 

informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado 

do débito para que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – 

Não havendo indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do 

artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos 

ao arquivo provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o 

do Relatório Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a 

Fazenda Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, 

caso encontre algum bem a ser penhorado, ficando, desde já ciente de 

que a não indicação de bem a ser penhorado ensejará o arquivamento em 

definitivo. Na ocasião, informo que, para efeito de celeridade processual, 

eventual petição de desarquivamento deverá constar expressamente o 

bem a ser penhorado. VIII – Em caso de desarquivamento e reiteração 

injustificada de penhora on line, sem a indicação de bens, fica desde já 

ciente o exequente que o processo será extinto sem julgamento de mérito, 

na forma do art.485, III do CPC - por não promover os atos e as diligências 

que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, 

independente de intimação para tal ato, vez que cientificado ab 

initio;Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leonice Silva Ferreira, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 25 de setembro de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157663 Nr: 11684-07.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jusciany Pereira de Alencar MEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JUSCIANY PEREIRA DE ALENCAR MEI, 

CNPJ: 14525979000126. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Vistos.I – Cite-se o executado, por carta, nos termos 

do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80 , para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados 

na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. 

II – Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários 

advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da execução. Caso 

contrário em 10%.III – Na hipótese da citação por carta restar frustrada ou 

não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, independentemente de 

nova manifestação da Fazenda Pública, como expressamente autorizado 

pelo artigo 8º, inciso III, da LEF , proceda-se com a citação por edital. 

Expeça-se Edital de Citação com as informações necessárias previstas no 

inciso IV do mesmo artigo 8º e com o prazo de 30 dias. Em seguida, fixe-o 

no mural apropriado e publique-se uma vez no órgão oficial. IV – Decorrido 

o prazo da citação sem o pagamento do débito, intime-se o exequente 

para que, no prazo de 15 dias, indique bens para a formalização da 
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penhora, sob pena dos autos serem remetidos ao arquivo provisório, 

como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. V – 

Desde já, deixo consignado que, em virtude do volume de execuções 

fiscais que tramitam nesta vara e considerando o seu atual quadro 

funcional, e ainda mais, corroborado com os efeitos práticos do CPC, 

aplicado analogicamente neste caso por força do artigo 1º da LEF, não 

será deferida a expedição de ofícios com o objetivo de se encontrar bens 

a serem penhorados, cuja obrigação legal competente à própria 

exequente, que pode, inclusive, se valer do permissivo processual. 

Relevante ressaltar ainda que a expedição de ofícios com este objetivo 

somente é viável em situações excepcionais, quando o credor já esgotou 

todos os meios ao seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS) .VI – Na 

oportunidade, importante também consignar que é imprescindível a 

informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado 

do débito para que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – 

Não havendo indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do 

artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos 

ao arquivo provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o 

do Relatório Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a 

Fazenda Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, 

caso encontre algum bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para 

efeito de celeridade processual, eventual petição de desarquivamento 

deverá constar expressamente o bem a ser penhorado. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leonice Silva Ferreira, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 25 de setembro de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 97813 Nr: 1144-65.2015.811.0013

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ANTONIO INACIO, NVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVANDA BÁRBARA VIEIRA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT - 

OAB:24070/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT

 Ao Cartório para providenciar a inserção dos nomes dos advogados da 

Requerida no Sistema Apolo.

Cobre-se a devolução da Carta Precatória.

Após a juntada da Carta Precatória, às partes para alegações finais e 

vistas ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 145661 Nr: 5973-21.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITORIA FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com o fim de 

intimar a parte autora para manifestar acerca da impugnação dos cálculos 

do INSS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 127361 Nr: 6912-35.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO FERNANDES SILVA, PATRICIA CRISTINA 

OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENE HIDALGO DE SOUZA, REAL BRASIL 

CONSULTORIA E PERÍCIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 Certifico que, em virtude da devolução da Carta Precatória (referências 

75/76) e conforme determinação de referência 65, abro vista dos autos as 

partes para apresentação de memoriais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 93723 Nr: 4769-44.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIEL LOPES DE OLIVEIRA, Josefa Tavares de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIA CRISTINA DE ÁVILA 

LEITE - OAB:17671/O

 Vistos.

Atento a interposição de agravo, mantenho a decisão objurgada por seus 

próprios fundamentos.

 Aguarde-se o julgamento do agravo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 84725 Nr: 2247-78.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Castilho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito, que o recurso de apelação juntada aos 

autos é tempestivo, sendo assim, abro vista dos autos a parte contrária 

para contrarrazoar o recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 83680 Nr: 1111-46.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Maria Lins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte a autora na pessoa de seu advogado para manifestar-se 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 123077 Nr: 4963-73.2016.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT, REAL 

BRASIL CONSULTORIA E PERÍCIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GUIMARÃES PEREGO 

- OAB:344797

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO GONÇALO GOMES 

DA SILVA JUNIOR - OAB:7940

 Intime-se a Real Brasil para prosseguir com a perícia.

Intime-se o Município e embargante para dar prosseguimento ao feito.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81097 Nr: 3265-71.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zoogen Representações Comerciais LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Rezende Fortes 

Junior - OAB:14.848, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056, Saionara 

Mari - OAB:5225-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ZOOGEN REPRESENTAÇÕES 

COMERCIAIS LTDA - ME, CNPJ: 11489975000141. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMAR O REQUERIDO DO INTEIRO TEOR DA 

SENTENÇA..

Sentença: JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do art.485, III do CPC.ssPRI. Arquivem-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leonice Silva Ferreira, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 26 de setembro de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001219-82.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO ALCIDES SAMPAIO E SILVA (ADVOGADO(A))

FRIGOVALE DO GUAPORE COM. E IND. DE CARNES LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZENTIL MADRONA (RÉU)

ROMERIO GONCALVES MADRONA (RÉU)

ROSANGELA FATIMA SEGA MADRONA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001219-82.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$35,000.00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[Defeito, 

nulidade ou anulação]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os devidos fins, Nos 

termos do art. 162, § 4º do CPC e Provimento 56/2007 – CGJ, intimo o 

ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, através do site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e 

comprovar nos autos o pagamento. Pontes e Lacerda, 27 de setembro de 

2018 FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista 

Judiciário(a) -Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001731-65.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO ALCIDES SAMPAIO E SILVA (ADVOGADO(A))

MARILIA DE CARVALHO SAMPAIO E SILVA LINDOLFO (ADVOGADO(A))

CEREALISTA DEMARCHI LTDA - EPP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIDTOWN PARTICIPACOES LTDA. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001731-65.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$10,000.00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACESSÃO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Nos termos da Legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007 - CGJ, intimo o advogado da parte autora a proc r 

edeo preparo da Carta Precatória, bem como comprovar a sua distribuição 

nos autos, no prazo de 30 dias. Pontes e Lacerda, 27 de setembro de 

2018 MARIANA FERRARI SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001731-65.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO ALCIDES SAMPAIO E SILVA (ADVOGADO(A))

MARILIA DE CARVALHO SAMPAIO E SILVA LINDOLFO (ADVOGADO(A))

CEREALISTA DEMARCHI LTDA - EPP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIDTOWN PARTICIPACOES LTDA. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001731-65.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$10,000.00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACESSÃO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Nos termos da Legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007 - CGJ, intimo o advogado da parte autora a proc r 

edeo preparo da Carta Precatória, bem como comprovar a sua distribuição 

nos autos, no prazo de 30 dias. Pontes e Lacerda, 27 de setembro de 

2018 MARIANA FERRARI SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001219-82.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO ALCIDES SAMPAIO E SILVA (ADVOGADO(A))

FRIGOVALE DO GUAPORE COM. E IND. DE CARNES LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZENTIL MADRONA (RÉU)

ROMERIO GONCALVES MADRONA (RÉU)

ROSANGELA FATIMA SEGA MADRONA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001219-82.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$35,000.00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[Defeito, 

nulidade ou anulação]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Nos termos da Legislação vigente e 

do Provimento nº 56/2007 - CGJ, intimo o advogado da parte autora a proc 

r edeo preparo da Carta Precatória, bem como comprovar a sua 

distribuição nos autos, no prazo de 30 dias. Pontes e Lacerda, 27 de 

setembro de 2018 MARIANA FERRARI SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000744-29.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO GOIS BEZERRA DA SILVA (AUTOR(A))

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1000744-29.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 11.812,50; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito que, 

a contestação de ID 14666329 apresentada é tempestiva. Assim, com 

amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Pontes e Lacerda, 5 de 

setembro de 2018 FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO 

Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE 

PONTES E LACERDA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53918 Nr: 5175-41.2009.811.0013

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Devaneide Aparecida Marin, Célia Maria dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVACIR APARECIDO MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA MARIA DOS SANTOS 

TONHÁ ALVES - OAB:5.278-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Celso Monteiro da 
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Fonseca Grota - OAB:11343-B/MT

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

1.253,97 (um mil e duzentos e cinquenta e três reais e noventa e sete 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 

151/152v°. Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 

977,16 (novecentos e setenta e sete reais e dezesseis centavos) para 

recolhimento da guia de custas e R$ 276,81 (duzentos e setenta e seis 

reais e oitenta e um centavos) para fins da guia de taxa. Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE” e, na aba Primeira Instância – Fórum/Comarcas, escolher a opção 

“Custas e Taxas Finais ou Remanescentes”, preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos 

itens aplicáveis (Custas Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e 

clicar em gerar. Será gerado um boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolar a guia e o comprovante de pagamento no 

protocolo geral da Comarca de Pontes e Lacerda, aos cuidados da Central 

de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53002 Nr: 4280-80.2009.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Flávio Elias de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdenézio Peres Farineli, Milva Vasques, 

Madeireira Vasques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Israel Moreira de Almeida - 

OAB:9789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex José Silva - 

OAB:9.053/MT, Ubaldo Resende Silva - OAB:3315-B/MT

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA as partes requeridas, para que efetue, no prazo 

de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de 

R$ 6.753,42 (seis mil e setecentos e cinquenta e três reais e quarenta e 

dois centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 

226/233vº. Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 

3.376,71 (três mil e trezentos e setenta e seis reais e setenta e um 

centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 3.376,71 (três mil e 

trezentos e setenta e seis reais e setenta e um centavos) para fins da 

guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE” e, na aba Primeira 

Instância – Fórum/Comarcas, escolher a opção “Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes”, preencher os campos com o número único do processo 

e o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos itens aplicáveis (Custas 

Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e clicar em gerar. Será 

gerado um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolar a guia e o comprovante de pagamento no protocolo geral da 

Comarca de Pontes e Lacerda, aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9031 Nr: 1924-30.2000.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Longuinho Batista dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celina Dias de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Mauro dos Santos 

Ferreira - OAB:4588-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MYRIAM DO VALLE SOUTO 

SOARES - OAB:45771/RJ

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença de folhas 186/195. Este valor deverá ser pago de 

forma única, sendo R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais) para 

recolhimento da guia de custas. Fica cientificado de que poderá acessar o 

site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE” e, na aba Primeira 

Instância – Fórum/Comarcas, escolher a opção “Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes”, preencher os campos com o número único do processo 

e o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos itens aplicáveis (Custas 

Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e clicar em gerar. Será 

gerado um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolar a guia e o comprovante de pagamento no protocolo geral da 

Comarca de Pontes e Lacerda, aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58065 Nr: 3630-96.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista da silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celia Maria Dos Santos 

Tonhá Alves - OAB:5278

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

667,09 (seiscentos e sessenta e sete reais e nove centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 71 e verso. Este valor 

deverá ser pago de forma separada, sendo R$413,40 (quatrocentos e 

treze reais e quarenta centavos) para recolhimento da guia de custas e 

R$ 253,69 (duzentos e cinquenta e três reais e sessenta e nove 

centavos) para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE” e, na 

aba Primeira Instância – Fórum/Comarcas, escolher a opção “Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes”, preencher os campos com o número 

único do processo e o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos itens 

aplicáveis (Custas Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e clicar 

em gerar. Será gerado um boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolar a guia e o comprovante de pagamento no 

protocolo geral da Comarca de Pontes e Lacerda, aos cuidados da Central 

de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 140038 Nr: 3703-24.2017.811.0013

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR MAURO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14325, Luiz Emidio Dantas Júnior - OAB:7400/MT

 Vistos.

Considerando os motivos delineados na manifestação de fl. 159 (ref. 74), 

NOMEIO como curador especial, com a finalidade específica de oferecer 

razões de apelação, o NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA do Curso de 

Bacharelado em Direito da Universidade do Estado de Mato Grosso 

(UNEMAT) – “Campus” Universitário de Pontes e Lacerda, sito à Rua 

Goiás, nº 1.152, Centro, CEP 78250-000, Pontes e Lacerda (MT), telefone 

(65) 3266-3250, “e-mail” npjunemat@gmail.com, o qual é representado 

pelos advogados Luiz Emidio Dantas Junior (OAB/MT 7.400) e Joacir 

Mauro da Silva Junior (OAB/MT 14325), e a quem serão conferidas todas 

as prerrogativas atinentes aos arts. 185 a 187 do NCPC (conforme 

autoriza o art. 186, § 3º, do mesmo diploma legislativo).

Com a apresentação das razões recursais, ABRA-SE vista dos autos ao 

Ministério Público para contrarrazoar o recurso interposto pelo 

socioeducandos.

Por fim, REMETAM-SE os à conclusão para o exercício do juízo de 

retratação (art. 198, VII, do ECA).

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 159144 Nr: 9-13.2018.811.0013

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR MAURO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14325, Luiz Emidio Dantas Júnior - OAB:7400/MT

 Vistos.

Em observância ao teor da informação prestada à fl. 161 (ref. 65), 

NOMEIO para patrocinar a defesa da representada Elen dos Santos o 

NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA do Curso de Bacharelado em Direito da 

Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) – “Campus” 

Universitário de Pontes e Lacerda, sito à Rua Goiás, nº 1.152, Centro, CEP 

78250-000, Pontes e Lacerda (MT), telefone (65) 3266-3250, “e-mail” 

npjunemat@gmail.com, o qual é representado pelos advogados Luiz Emidio 

Dantas Junior (OAB/MT 7.400) e Joacir Mauro da Silva Junior (OAB/MT 

14325) a quem serão conferidas todas as prerrogativas atinentes aos 

arts. 185 a 187 do NCPC (conforme autoriza o art. 186, § 3º, do mesmo 

diploma legislativo).

Por consequência, DÊ-SE VISTA dos autos à referida instituição, a fim de 

que apresente, no prazo legal, memoriais em nome de Elen dos Santos.

Ao final, PROMOVA-SE nova conclusão dos autos para sentença.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 149644 Nr: 7726-13.2017.811.0013

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AODM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Moreira Rodrigues - 

OAB:OAB/MT 21.494, Tiago Moreira Rodrigues - OAB:21494/MT

 Tendo em vista o teor da indicação de fl. 64 (ref. 46), com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, intimo o advogado Thiago Moreira Rodrigues, 

OAB/MT 21.494, na condição de defensor dativo da parte ré, para se 

manifestar no feito dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 88167 Nr: 145-49.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arnobri Ferreira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 145-49.2014.811.0013Cód. nº. 88167Vistos.... Assim 

sendo, anuiu tacitamente ao valor trazido pela ré.Pelo exposto, 

HOMOLOGO o cálculo trazido à fl. 86 e, para tanto, na forma do art. 2º, § 

3º, da Resolução nº 405/2016-CJF, DETERMINO a confecção de 

expediente administrativo, a ser remetido à Presidência do e. Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região, para a realização do pagamento da 

quantia em dinheiro equivalente a:I – R$ 226,60 (duzentos e vinte e seis 

reais e sessenta centavos) em benefício de James Rogério 

Baptista.EXPEÇA-SE a requisição de pequeno valor, fazendo-se o 

pagamento na ordem de apresentação e à conta do respectivo 

crédito.INTIME-SE, via DJE.Pontes e Lacerda, 17 de setembro de 

2018.Cláudio Deodato Rodrigues PereiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 123432 Nr: 5143-89.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Toyota do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Machado de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 11.048-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiola Mesquita - 

OAB:23926-A, Marili Ribeiro Taborda - OAB:OAB-MT 14431-A

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos 

vista a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 127233 Nr: 6856-02.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEREMIAS FELIPE BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209.551/SP.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, decorreu o prazo de suspensão do 

feito. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 -CGJ, abrimos vistas 

para a parte autora se manifestar no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 138001 Nr: 2859-74.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. S. PINCERATO COMÉRCIO ME, Arlindo 

Santino Pincerato, Silvana Leopoldina da Silva Pincerato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, decorreu o prazo de suspensão do 

feito. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 -CGJ, abrimos vistas 

para a parte autora se manifestar no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 159910 Nr: 392-88.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR MAURO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14325, Luiz Emidio Dantas Junior (NPJ) - OAB:7400

 Vistos.

DEFIRO o pedido formulado pela Defensoria Pública, para o fim de 

NOMEAR como curador especial o NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA do 

Curso de Bacharelado em Direito da Universidade do Estado de Mato 

Grosso (UNEMAT) – “Campus” Universitário de Pontes e Lacerda, sito à 

Rua Goiás, nº 1.152, Centro, CEP 78250-000, Pontes e Lacerda (MT), 

telefone (65) 3266-3250, “e-mail” npjunemat@gmail.com, o qual é 

representado pelos advogados Luiz Emidio Dantas Junior (OAB/MT 7.400) 

e Joacir Mauro da Silva Junior (OAB/MT 14325), e a quem serão 

conferidas todas as prerrogativas atinentes aos arts. 185 a 187 do NCPC 

(conforme autoriza o art. 186, § 3º, do mesmo diploma legislativo).

INTIME-SE o Núcleo de Prática Jurídica da UNEMAT, para que, no prazo de 

30 (trinta) dias, ofereça defesa nos autos.

Arguida alguma matéria prejudicial à análise do mérito (art. 350 do NCPC), 

INTIME-SE a Defensoria Pública, para que, manifeste-se no prazo de 30 

(trinta) dias.

Na sequência, PROMOVA-SE à conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 147607 Nr: 6860-05.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Noroeste 

de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio Novais dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de ref. 55 por ausência de previsão legal.

INTIME-SE o exequente, na pessoa de seu advogado, via DJE, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, informar se possui interesse na penhora do 

bem apresentado, sob pena de arquivamento.

CUMPRA-SE.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 133220 Nr: 624-37.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iury Antonino Cunha Roman

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIA DE QUEIROZ CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINE GOMES PAVEZI - 

OAB:17162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de ref. 68.

É clarividente que o bloqueio de valores não ocorreu pelo fato da 

executada não possuir "relacionamentos" ou, em outras palavras, vínculo 

com quaisquer instituições financeiras em âmbito nacional, consoante 

extrato do sistema BacenJud 2.0 (ref. 62).

Portanto, não se tratando da hipótese de ausência de cumprimento da 

ordem pela secretaria do Juízo, INTIME-SE o exequente, na pessoa de sua 

advogada, via DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se no 

sentido de requerer e indicar as medidas efetivas que deseja adotar para 

o regular prosseguimento do feito.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 149080 Nr: 7466-33.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. R. FISCHER E CIA LTDA, FERNANDA VILLAR 

PEREZ, Leocídio José Fischer, EMERSON ROGÉRIO FISCHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE o administrador judicial nomeado nos autos em apenso para, no 

prazo de 10 (dez) dias, esclarecer os efeitos que poderão ocorrer sobre 

a atividade-fim da empresa recuperanda na hipótese de constrição do 

valor apresentado na peça de ref. 42 e se poderá comprometer o 

cumprimento do plano proposto aos credores.

Após, tornem os autos conclusos para decisão.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 153947 Nr: 9886-11.2017.811.0013

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE, MARCUS 

FERNANDO FRAZILIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodolfo de Lara Campos, Maria Tereza Ganme 

de Lara Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA MAIA DO PRADO - 

OAB:186279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Bertoldo Barchet - 

OAB:5665/MT, Rodolfo de Lara Campos - OAB:203546/SP

 Vistos.ESPÓLIO DE RODOLFO DE LARA CAMPOS E OUTRA interpôs o 

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de ref. 88, alegando a 

ocorrência de omissão na decisão proferida nos autos (“vide” ref. 

84).Deste modo, o comportamento processual do adotado pelo 

embargante ao manejar o presente recurso de embargos de declaração, 

indubitavelmente demonstra sua má-fé processual com nítida intenção de 

procrastinar de maneira totalmente infundada o deslinde da demanda.Por 

tais considerações, por não haverem sido delineados os requisitos 

estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os embargos declaratórios, 

uma vez que se mostram manifestamente inadmissíveis, e, como corolário 

natural, MANTENHO na íntegra o veredicto lançado na ref. 84.Por fim, 

considerando o manifesto propósito protelatório do presente recurso de 

embargos de declaração, RECONHEÇO a intenção protelatória do 

embargante, impondo-lhe a multa equivalente a 2% (dois por cento) do 

valor corrigido atribuído à causa, cujo valor deverá reverter em proveito do 

embargado.DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC).Preclusa a decisão, 

CERTIFIQUE-SE.Após, INTIMEM-SE as partes, por meio de seus 

advogados, via DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se 

sobre o pedido de habilitação nos autos (ref. 92). Após, tornem os autos 

conclusos.INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 128928 Nr: 7652-90.2016.811.0013

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fischer Recapagens Eireli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo - Pontes e Lacerda/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA 

SANTOS - OAB:209931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CERTIFIQUE-SE a secretaria se a recuperanda apresentou o plano de 

recuperação judicial, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da 

publicação da decisão que deferiu o processamento da recuperação 

judicial (art. 53, "caput", da Lei nº 11.101/2005), consoante decisão de ref. 

10 (item 8).

Após, PROMOVA-SE a conclusão dos autos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 140379 Nr: 3862-64.2017.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAIL CANDIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da inércia do exequente (ref. 69), ARQUIVEM-SE os autos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 46994 Nr: 3655-80.2008.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Martiniano Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON MAURO DOS 

SANTOS FERREIRA - OAB:4588, JULIO CESAR SESTARI - OAB:394400, 

RENATA GREGÓRIO GOMES - OAB:24058/O

 Vistos.

DEFIRO o pleito de ref. 18.

INTIME-SE o executado, Pedro Martiniano Neto, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, depositar em juízo e juntar comprovante nos autos do 

pagamento da indenização arbitrada em sentença, que devidamente 

atualizada perfaz a quantia de R$ 103.248,86 (cento e três mil duzentos e 

quarenta e oito reais e oitenta e seis centavos).

No mesmo prazo acima estabelecido, deverá o aludido executado 

apresentar Plano de Recuperação da Área Degradada – PRAD, 

devidamente protocolado na SEMA/MT, ensejando a completa reparação 

do dano ambiental encetado na Fazenda São Caetano, Gleba Guaporé, 

neste município, no prazo de 45 (quarenta e cinco dias), sob pena de 

incorrer em multa diária no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), até o 

limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), conforme decisão 

proferida às fls. 367/368 (III).

Após o decurso do prazo supra, CERTIFIQUE-SE e COLHA-SE a 

manifestação do Ministério Público, em idêntico prazo, para requerer o que 

entender de direito.

CUMPRA-SE.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 145539 Nr: 5931-69.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO CORDEIRO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, para o 

fim de DETERMINAR:(i) a concessão do benefício de auxílio doença em 

benefício do autor Geraldo Cordeiro de Araujo, no valor de 100% (cem por 

cento) do salário mínimo, cujo termo a quo deverá retroagir à data do 

indeferimento administrativo, qual seja, 1º de setembro de 2016 – (fl. 17). 

Outrossim, o pagamento retroativo deve ser feito com atualização 

monetária, segundo os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou 

devida (Súmula nº 19 do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região) e 

com a incidência de juros de mora, a partir da citação, à taxa de 0,5% 

(meio por cento) ao mês, na forma que dispõe o art. 1º-F da Lei nº 

9.494/1997.(ii) a conversão do benefício previdenciário de auxílio doença 

em aposentadoria por invalidez, a partir da data da apresentação do laudo 

pericial, qual seja, 21 de junho de 2018 – (fls. 75/79), inclusive, com direito 

à percepção do décimo terceiro salário proporcional. O pagamento 

retroativo deve ser feito com atualização monetária, segundo os índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde 

a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula nº 19 do e. Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região) e com a incidência de juros de mora, 

a partir da citação, à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma que 

dispõe o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997.(iii) ENCERRAR a atividade 

cognitiva, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do 

Novo Código de Processo Civil.Pelo princípio da sucumbência, CONDENO a 

autarquia requerida ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono 

da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor da condenação — as 

prestações vencidas —, excluídas as parcelas vincendas, consoante 

preconiza o Verbete n.º 111 do STJ, forte nos art. 85, § 2º e art. 86, 

parágrafo único, ambos do Novo Código de Processo Civil...Saem os 

presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 136281 Nr: 2076-82.2017.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Taquary Locadora de Veiculos Ltda - ME, Jakles Borges 

Taquary, LELIENE MARIA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON DONIZETH DE FREITAS 

FARIA - OAB:4202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 143845 Nr: 5179-97.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário com pedido de tutela antecipada (art. 273 do 

CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Cristiane Pigosso Sampaio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 97843 Nr: 1159-34.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLEIDE XAVIER ARRAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALQUIRIA VILELA FARIA, RENATO 

MARQUES DE OLIVEIRA, Mapfre Seguros Gerais S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013/A, 

Marcelo Machado de Oliveira - OAB:OAB/MT 11.048-B, WANESSA 

MORAIS SANTOS - OAB:19453/O

 Certifico e dou fé que os embargos de declaração de fls. 330/331 (ref. 

100) foram apresentados tempestivamente. Em razão disso, abro vista 

dos autos à parte autora, para apresentação de contrarrazões, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 158650 Nr: 12196-87.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA BARBA MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi Telefone Fixo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT.

 Certifico e dou fé que, em razão do recurso de apelação interposto às fls. 

643/693, com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista dos autos 

à parte autora, a fim de que apresente suas contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 178035 Nr: 8147-66.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MONTEIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Casa do Adubo Ltda, 

Marcelo Dusso Vasconcelos Braga, Nuccia Garcia Regiani Braga, Luciano 

Vasconcelos Braga, LEILÕES JUDICIAIS SERRANO (AD AUGUSTA PER 

ANGUSTA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA), Vinícius Vasconcelos Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OBADIAS COUTINHO DOS REIS - 

OAB:7877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De proêmio, a requerente não comprovou a impossibilidade financeira 

momentânea para custear as despesas inerentes à distribuição do 

processo.

No mais, da análise dos elementos de informação constantes dos autos, 

verifica-se sem dificuldades que os pressupostos para a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita não estão pressentes.

Assim sendo, é dever do interessado antecipar o pagamento dos atos 

processuais que pretende promover (art. 82, “caput”, do NCPC), 

impondo-se, por consectário lógico, a obrigação de comprovar o 

recolhimento das custas e taxas processuais no momento da distribuição 

(art. 456, “caput”, da CNGC).

Desta forma, DETERMINO que a autora comprove o preenchimento dos 

pressupostos necessários à concessão da gratuidade da justiça, nos 

termos do art. 99, §2º, do NCPC, no prazo de 15 (quinze) dias, carreando 

aos autos documento apto a comprovar que não possui condições 

financeiras para custear os gastos inerentes ao processo, ou, em idêntico 

prazo, comprove o recolhimento das custas e taxas judiciárias devidas, 

sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, “ex vi” do art. 

456, §1º, da CNGC.

Por fim, PROMOVA-SE a conclusão.

 INTIME-SE via DJE.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 143739 Nr: 5126-19.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário com pedido de tutela antecipada (art. 273 do 

CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 
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Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Rosimeire Rodrigues Chelis Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte autora para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 144104 Nr: 5300-28.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Rosangela Alves Teodoro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte autora para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 143883 Nr: 5207-65.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário com pedido de tutela antecipada (art. 273 do 

CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Prado de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte autora para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 85112 Nr: 2680-82.2013.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS GONÇALVES AZAMBUJA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital das Clinicas e Matern. São Lucas-Vale 

do Guaporé Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiane Soares de Souza - 

OAB:MT/17331-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodolfo Cesar Vasconcelos 

Moreira - OAB:8.719/MT

 Certifico para os fins de direito que, os Embargos de Declaração foram 

protocolados no prazo legal. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - 

CGJ, abrimos vista ao requerente para que apresente Impugnação aos 

Embargos, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 139522 Nr: 3493-70.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Maria Lemes dos Santos, MARIA JOSÉ GOMES DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Lemes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILMAN MOURA VARGAS - 

OAB:188443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT, Marcelo Machado de Oliveira - OAB:OAB/MT 

11.048-B, WANESSA MORAIS SANTOS - OAB:19453/O

 Vistos.

Primeiramente, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença proferida 

nos autos.

Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos ao Cartório 

Distribuidor para que seja procedida a regularização dos registros e da 

autuação do feito, fazendo-se constar que se trata de pedido de 

cumprimento de sentença.

Na sequência, INTIME-SE a executada, por meio de seus advogados e via 

DJE, a cumprir a sentença, acrescida de custas processuais, se houver, 

em 15 (quinze) dias, consignando, desde já, que não ocorrendo 

pagamento voluntário, no prazo estabelecido, o débito será acrescido de 

multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários advocatícios de 

10% (dez por cento), ambos sobre o valor da execução (art. 523, § 1º, do 

NCPC).

Efetuado o pagamento e não havendo impugnação pela devedora, 

PROCEDA-SE à liberação à credora mediante alvará.

Transcorrido o prazo sem pagamento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que a executada, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525 do 

NCPC).

Havendo impugnação ao cumprimento de sentença, INTIME-SE a 

exequente para se manifestar também em 15 (quinze) dias.

Todavia, na hipótese de decurso do prazo de pagamento voluntário e de 

impugnação ao cumprimento de sentença sem que haja manifestação da 

executada, INTIME-SE a exequente, por meio de remessa dos autos, para 

que traga ao feito nova planilha de débito, já acrescida da multa e dos 

honorários previstos no art. 523, § 1º, do NCPC, requerendo o que 

entender cabível em 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 117327 Nr: 2667-78.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Antonio de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correia da 

Silva - OAB:8.184-A

 Certifico e dou fé que os embargos de declaração de fls. 157/162 (ref. 

54) foram apresentados tempestivamente. Em razão disso, abro vista dos 

autos à parte autora, para apresentação de contrarrazões, no prazo legal.

3ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65515 Nr: 1554-31.2012.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZ CORREA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BRAZ CORREA DE SOUZA, Cpf: 

62156446172, Rg: 940.100, Filiação: Ademar Correa de Souza e Dirce 

Rossi de Souza, data de nascimento: 09/03/1975, natural de São José dos 

Quatro Marco-MT, casado(a), comerciante. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por meio de seu Promotor de Justiça signatário, no uso de suas 

atribuições constitucionais e legais, com base nos Autos n° 

1554-31.2012.811.0013 (65516) - 3ª Vara, vem, perante Vossa 

Excelência, com o devido respeito, oferecer DENUNCIA contra BRAZ 
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CORREA DE SOUZA (...), como incurso no artigo 12 da Lei 10.826/2003.

Despacho: Vistos em correição.Processo em ordem.I. Expeça-se o 

necessário ao regular cumprimento da última decisão exarada nos autos, 

a fim de proporcionar a regular tramitação do feito em respeito à 

Celeridade Processual e a Duração Razoável do Processo.II. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Guilherme Silva 

Rodrigues, digitei.

Pontes e Lacerda, 18 de setembro de 2018

Amarilton Rodrigues da Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86175 Nr: 3816-17.2013.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Sociedade, Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Karllen Bruna Fernandes de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): KARLLEN BRUNA FERNANDES DE 

ALMEIDA, Rg: 2189219-9, Filiação: Hilda Maria Fernandes de Almeida e 

José Amazonas Gomes de Almeida, data de nascimento: 26/01/1990, 

brasileiro(a), natural de Manaus-AM, solteiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento da pena-multa, no valor de 

R$ 7.830,73, no prazo de 10 (dez) dias, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para inscrição em dívida ativa e Execução Fiscal, 

sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Guilherme Silva 

Rodrigues, digitei.

Pontes e Lacerda, 21 de setembro de 2018

Amarilton Rodrigues da Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51553 Nr: 3922-18.2009.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MANOEL PEREIRA DOS SANTOS, Cpf: 

77176910197, Rg: 1019826-1, Filiação: José Pereira dos Santos Luiza de 

Souza Oliveira, data de nascimento: 29/01/1937, brasileiro(a), natural de 

Itambacuri-MG. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. O ACUSADO POSSUI O PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS 

PARA RECORRER DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, CASO QUEIRA..

Sentença: 12. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para, 

com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, pronunciar 

MANOEL PEREIRA DOS SANTOS, já qualificado nos autos, por infração ao 

artigo 121, caput, do Código Penal, para que se submeta a julgamento ao 

Tribunal do Júri desta Comarca.13. Intimem-se o Ministério Público, a 

Defensoria Pública e pessoalmente o acusado.14. No ato da intimação da 

presente sentença, deverá ser indagando ao acusado se deseja recorrer, 

o que será feito mediante termo, a teor art. 1.421 e ser parágrafo único da 

CNGCGJ/MT.Publique-se, registre-se e intimem-se. Cumpra-se.Pontes e 

Lacerda/MT, 08 de janeiro de 2018.Elmo Lamoia de MoraesJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Guilherme Silva 

Rodrigues, digitei.

Pontes e Lacerda, 21 de setembro de 2018

Amarilton Rodrigues da Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125701 Nr: 6106-97.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vinícius Rodrigues Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VINÍCIUS RODRIGUES PEREIRA, Cpf: 

43171442809, Rg: 02323125-4, Filiação: Edimaura Rodrigues e de Darci 

Rodrigues Pereira, data de nascimento: 24/10/1995, brasileiro(a), natural 

de Americana-SP, solteiro(a), estudante, Telefone 015-17-9-9654-6740. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...)Por todo o exposto o MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO oferece a presente denúncia em desfavor de 

Vinicius Rodrigues Pereira, porquanto incorreu na(s) conduta(s) 

descrita(s) no(s) artigo(s) 306 e 309, ambos da Lei Federal n.o 9.503/1997 

(Código de Trânsito Brasileiro), na forma do artigo 69 do CP.(...)

Despacho: Vistos em correição.Processo em ordem.I. Expeça-se o 

necessário ao regular cumprimento da última decisão exarada nos autos, 

a fim de proporcionar a regular tramitação do feito em respeito à 

Celeridade Processual e a Duração Razoável do Processo.II. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elias Mendes Coelho, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 24 de setembro de 2018

Amarilton Rodrigues da Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 177712 Nr: 7999-55.2018.811.0013

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jarlene Santana da Silva, Maria da Liberdade 

Cruz Peso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Crystiane da Cunha Bezerra 

- OAB:7.709 -B

 Pela MM. Juíza foi decidido: Vistos etc. I. Por não vislumbrar mudanças no 

cenário fático-probatório, mantenho, na íntegra, o veredicto que decidiu 

pela prisão preventiva de Jarlene Santana da Silva II. Considerando que 

não foram apurados indícios de tortura ou tratamentos cruéis, desumanos 

ou degradantes, conforme alegações do custodiado e demais documentos 

carreados aos autos, entendo desnecessária a tomada de qualquer 

providência prevista na Seção 6 do Protocolo II anexo à Resolução 

2013/15 do CNJ. Fica facultado ao interessado, contudo, pleitear 

providências aos órgãos de controle interno/externo da entidade a que 

esteja vinculado eventual agente público agressor (Corregedorias, 

Ouvidoria ou Ministério Público) que não tenha sido mencionado na 

presente audiência. III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 144617 Nr: 5533-25.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josimar Araújo Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: fabio Ribas Terra - OAB:7.205

 Visto em correição.

Trata-se de pedido de restituição de documentos pessoais apreendidos, 

formulado por JOSIMAR ARAÚJO OLIVEIRA, preso em flagrante delito nos 

autos de Código 104660, ação que originou o presente executivo.

É o relatório. Fundamento e Decido.

Analisando os autos, verifico que os objetos apreendidos não se 

enquadram na regra proibitiva preconizada no art. 91 do Código Penal e no 

art. 119 do Código de Processo Penal, de modo que, DEFIRO o pedido de 

restituição, dos documentos pessoais do requerente JOSIMAR ARAÚJO 

OLIVEIRA.

Considerando que a apreensão de documentos pessoais tem acontecido 

de forma corriqueira nesta Comarca, DETERMINO a expedição de ofício ao 

Ministério Público para que tome as providências cabíveis, no âmbito do 

controle externo da atividade policial.

Oficie-se a Direção do Foro desta Comarca, para que providencie o 

necessário para a devida devolução da referida documentação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 157254 Nr: 11467-61.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosivaldo de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Junior 

(NPJ) - OAB:7400

 Ressalto que nesta Comarca existe campus do curso de Direito da 

UNEMAT, havendo atuação do Núcleo de Prática Jurídica – NPJ, apto e 

ávido a participar de forma graciosa na defesa dos réus necessitados, 

não havendo custo adicional para o Estado.Desse modo, diante de todas 

essas considerações, nomeio o Núcleo de Prática Jurídica – NPJ da 

UNEMAT – campus Pontes e Lacerda/MT para a defesa do réu 

ROZIVALDO DE ALMEIDA até o final da demanda, de forma graciosa, sem 

arbitramento de honorários advocatícios.Intime-se o NPJ para que assuma 

o compromisso ou aponte o desinteresse na nomeação, manifestando-se 

nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.Intimem-se a vítima, testemunhas, 

Ministério Público e Defesa.Expeçam-se cartas precatórias para oitiva dos 

residentes fora desta Comarca.Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 35628 Nr: 3334-16.2006.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eber dos Anjos Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pâmela Moringo de Souza - 

OAB:21802

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Oficie-se no endereço 

mencionado na fl. 175, para apresentarem o endereço dos policiais 

militares reformados, ODAIR AUXILIADORO DE SOUZA e CAIO NUNES 

PEREIRA. II. Caso residam fora da Comarca, expeça-se Carta Precatória, 

caso residam na comarca venham os autos conclusos para designar 

audiência. III. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os 

presentes intimados. IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 90933 Nr: 2544-51.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Souza Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 Vistos em correição.

Trata-se de processo de execução de pena de DANIEL SOUZA MOURA.

O Ministério Público, em parecer, pediu a extinção da punibilidade em razão 

do cumprimento da pena.

É o relatório. DECIDO.

Analisando os autos, verifico que, de fato, o recuperando cumpriu 

integralmente a pena que lhe foi imposta, razão pela qual declaração da 

extinção da punibilidade e a extinção do feito é medida que se impõe.

ANTE O EXPOSTO, julgo extinta a punibilidade do recuperando DANIEL 

SOUZA MOURA, com fulcro no art. 66, II c/c art. 109, caput, ambos da Lei 

nº 7210/84, extinguindo o processo com resolução do mérito.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Ciência ao Ministério Público e Defesa.

Desnecessária intimação pessoal do recuperando quanto à sentença de 

extinção da punibilidade, nos termos do art. 1.387 da CNGC Judicial.

Desnecessária a intimação para pagamento da pena de multa, visto que tal 

intimação deve ocorrer no bojo da ação penal e em caso de não 

pagamento expede-se a certidão para cobrança, na forma dos art. 1598 e 

1602 da CNGC Judicial.

Oficie-se ao Cartório Distribuidor, ao Instituto de Identificação e ao TRE.

Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se, com as baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64262 Nr: 306-30.2012.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Henrique Tavares Brugnhago, Rodney 

Onofre de Araujo, Rogilson Gomes Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT, Romildo Souza Grota - OAB:4333-B

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a sentença exarada às fls. 161/169.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 116374 Nr: 2313-53.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Igor da Cruz Magalhães Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Junior 

(NPJ) - OAB:7400

 Vistos em correição e cooperação.

Considerando a inércia da Defensoria Pública na apresentação de 

contrarrazões ao recurso de apelação, e considerando o notório acúmulo 

de trabalho do Núcleo da Defensoria Pública Criminal, que conta com 

apenas um Defensor, ao passo que há dois magistrados e dois 

promotores de justiça atuando nesta Vara, excepcionalmente nomeio o 

Núcleo de Prática Jurídica da UNEMAT para apresentar as contrarrazões 

ao recurso, devendo ser intimado para apresentar a peça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 175238 Nr: 6920-41.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andrea Aparecida Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michel Morita - OAB:MT 

14.744

 Vistos em correição.

DESIGNO o dia 22 de janeiro de 2019, às 15h00min, para realização de 

audiência para a oitiva da testemunha DEIVYT DE OLIVEIRA TOMÉ (Policial 

Militar).

 Oficie-se ao Juízo deprecante informando os dados da presente carta 

precatória e a data agendada para realização de audiência.

Requisite-se a testemunha.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa Técnica.
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Cumpra-se, com URGÊNCIA.

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000534-72.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERENTE)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDBERG S/A INDUSTRIA E COMERCIO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO CERTIDÃO Dados do processo: Processo: 

1000534-72.2018.8.11.0014; Valor causa: $149,409.97; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261). Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Parte Ré: REQUERIDO: LINDBERG S/A INDUSTRIA E 

COMERCIO Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERENTE para efetuar o recolhimento das diligência do oficial de 

justiça para fins de cumprimento do ato deprecado Poxoréu/MT, 26 de 

setembro de 2018. SALUSTIANO CANDIDO PEREIRA FILHO Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE POXORÉO E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (66) 34361250

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72530 Nr: 1897-82.2016.811.0014

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Construminas Materiais Para Construção Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Ferreira Cavalcante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Priscila Juliana Leite da Silva - 

OAB:OAB/MT 22.436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

promover regular andamento no feito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71490 Nr: 1315-82.2016.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo da Silva Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Paulo Santos da 

Silva - OAB:9.565

 “VISTOS. Vislumbra-se que fora procedida à oitiva das testemunhas 

presentes, bem como o interrogatório do réu e, ainda, constatou-se não 

houve requerimento de diligência pelas partes, razão pela qual DOU POR 

ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. No mais, abra-se vista dos 

autos ao Ministério Público e a Defesa para apresentação de memoriais 

escritos, no prazo legal de 05 (cinco) dias cada. Após, façam os autos 

conclusos para sentença”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77754 Nr: 22-09.2018.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thais Gomes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Souza Paulino - 

OAB:MT/16689-O

 “VISTOS. Vislumbra-se que ato fora procedida à oitiva das testemunhas 

presentes. Ainda, conforme informado pela ré, constata-se que a 

testemunha/informante Eduardo Pereira de Almeida reside atualmente em 

Coité/MT, distrito deste Município, deste modo, com essas considerações, 

REDESIGNO audiência em continuação para o dia 04/10/2018, ás 15h00min 

(MT) para oitiva do mesmo, bem como para a realização do interrogatório 

da ré. Ainda, DETERMINO o cancelamento da Carta Precatória expedida 

nos autos para à comarca de Rondonópolis/MT, para oitiva do informante 

supramencionado. Ademais, À SECRETARIA para que proceda a 

atualização do endereço da ré, no sistema Apolo, bem como DILIGENCIE 

(VIA LIGAÇÃO TELEFÔNICA) junto a Politec de Primavera do Leste/MT afim 

de saber se a testemunha Talita de Andrade Santos Molina ainda 

encontra-se trabalhando como Perita Criminal e, em caso positivo, 

EXPEÇA-SE Carta Precatória para que a mesma compareça ao ato supra 

redesignado. Por fim, INTIME-SE a testemunha/informante Eduardo Pereira 

de Almeida para que compareça ao ato, no endereço apresentado pela ré. 

Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo o necessário.”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 16762 Nr: 466-33.2004.811.0014

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel Pinheiro de Matos, Carlita de Araujo Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Carvalho dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo e 

Isaías Campos Filho - OAB:MT-3.648-A, Isaias Campos Filho - 

OAB:2470 - MT, Roque Pereira Neto - OAB:5613/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT) e Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos no sentido 

de intimar o advogado Dr Isaias Campos Filho, OAB/MT 2470, via DJE 

(Diário da Justiça Eletrônico), para que devolva, em Cartório, 

imediatamente, o processo acima identificado, com carga desde o dia 

02/08/2018, realizada na Segunda Secretaria desta Comarca.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60037 Nr: 1264-47.2011.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deoclécio Pereira Lago

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Maria Souza Miranda, Espólio de 

Antonio Gonçalves de Miranda, Lourival de Souza Miranda, Elson Souza 

Miranda, Rosemeire Souza Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Slhessarenko - 

OAB:3921/MT, Dr. Felipe Antonio Souza Lago - OAB:21.333/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Gonçalves de 

Miranda Neto - OAB:MT 14576, Elson Souza Miranda - OAB:/MT - 

16.514, Maria Elisa Sena Miranda - OAB:15017/MT

 Registra-se que os atos processuais até então praticados não trouxeram 

quaisquer prejuízos à parte ré, de modo que não há falar-se em nulidade 

dos mesmos, consoante já pontuado pelo Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:“(...) 3. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido 

de que, ainda que se trate de nulidade absoluta, a parte deve alegar no 

primeiro momento em que falar nos autos, não podendo fazê-lo somente 

quando lhe seja oportuno. Precedentes. 4. Agravo interno não provido”.

(...)A despeito de não evidenciar prejuízos em relação aos atos 

processuais acima listados, tem-se que não houve intimação e 

manifestação da parte ré acerca do despacho saneador proferido às fls. 

186/187, assim como sobre a decisão interlocutória de fls. 

196/196v.Nesse ponto, cabível a restituição do prazo para a parte 

requerida, caso queira, interpor o recurso competente, pois o caráter 

decisório dos comandos citados poderá traduzir-se em prejuízos à parte 

demandada.Entretanto, a restituição do prazo para a interposição de 

recurso, por si só, não acarreta a suspensão da audiência de instrução e 

julgamento designada, salvo se concedido efeito suspensivo pelo juízo ad 

quem o que certamente não ocorrerá até a solenidade aprazada.Com 
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essas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de fls. 204/206, 

tão somente para RESTITUIR à parte ré o prazo para interposição de 

recurso contra as decisões de fls. 186/187 e 196/196v.No mais, em 

homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e economia 

processual, MANTENHO designada a audiência instrutória, notadamente 

porque a totalidade das partes foram intimadas para comparecer ao ato 

por meio dos advogados, todos devidamente cadastrados junto ao 

Sistema Apolo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72586 Nr: 1917-73.2016.811.0014

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Nascimento, Elizabeth Coutinho Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Paulo Santos da Silva - 

OAB:9.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:/MT - 16.691-A

 Certifico ainda que procedo a intimação da parte requerida, para no prazo 

legal apresentar as contrarrazões ao recursol de apelação interposto

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76268 Nr: 1633-31.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odelita Cavalcante de Souza Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldemar Ferreira de Souza, Edenisia Ferreira 

de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adiel Coelho Vieira - 

OAB:OAB/MT 10.080

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benjamim Vieira Célio Filho - 

OAB:MT 3.700

 Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel 

Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a ação de 

reconhecimento e dissolução de união estável post mortem, assim como 

os pleitos indenizatórios subsidiários.Por conseguinte, CONDENO a parte 

autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, 

nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC. Contudo, SUSPENDO a exigibilidade 

da cobrança, porquanto a requerente é beneficiária da gratuidade de 

justiça.Transitada em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das partes 

em 15 (quinze) dias, sem a qual DETERMINO a remessa dos autos ao 

arquivo, conforme preceitua o art. 1.006, da CNGC/MT.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71212 Nr: 1144-28.2016.811.0014

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco J. Safra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vânia Maria de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MICHEL DE ASSIS 

MAGALHAES - OAB:91045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

manifestar-se sobrfe a certidão do oficial de justiça a de fl. 84

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74114 Nr: 591-44.2017.811.0014

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: L.T. Pereira & Cia Ltda -EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11876-A/MT, Marco Aurélio Mestre Medeiros - 

OAB:15.401 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE AVISO AOS CREDORES SOBRE A RELAÇÃO DE CREDORES 

APRESENTADA PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL E PLANO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL OFERECIDO PELA RECUPERANDA.

AUTOS Nº. 591-44.2017.811.0014 Código: 74114

ESPÉCIE: Recuperação Judicial

REQUERENTE: L.T. Pereira & Cia Ltda –EPP, inscrita no CNPJ/MF n. 

33.026.352/0001-75

ADMINISTRADORA JUDICIAL: DUX ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL - MATO 

GROSSO LTDA. – ME, representada por ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO, OAB/MT 11.876-A, com endereço profissional à Rua 

Historiador Rubens de Mendonça, nº 2254, Sala 603, Ed. American 

Business Center, Bosque da Saúde, CEP: 78.050-000, Cuiabá-MT, 

te le fones :  ( 65 )  3027 -7209 ,  (65 )  3027 -7219 ,  e -ma i l s : 

contatomt@dux.adm.br, alexandry@dux.adm.br

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: CREDORES E TERCEIROS 

INTERESSADOS.

FINALIDADE: Proceder a INTIMAÇÃO dos credores e interessados acerca 

da Relação de Credores apresentada pela Administradora Judicial, bem 

como do Plano de Recuperação oferecido pelas Recuperandas.

RELAÇÃO DE CREDORES: CLASSE III – QUIROGRAFÁRIA: BANCO 

BRADESCO S/A – R$ 195.623,09; BANCO DO BRASIL S/A – R$ 

343.972,06. CLASSE IV – ME/EPP: OFERTÃO MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA-EPP – R$ 19.902,32.

ADVERTÊNCIAS: FICAM TODOS ADVERTIDOS DO PRAZO LEGAL DE 10 

(DEZ) DIAS, CONTADOS DA PUBLICAÇÃO DESTE, PARA, QUERENDO, 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO JUDICIAL EM FACE DA RELAÇÃO DE 

CREDORES, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º E SEGUINTES DA LEI 11.101/05. 

A documentação que fundamentou a elaboração da aludida relação 

encontra-se à disposição dos credores, devedores e do Ministério Público, 

perante o Administrador Judicial. Os interessados deverão fazer 

solicitação prévia através dos e-mails alexandry@dux.adm.br e/ou 

contatomt@dux.adm.br, indicando os documentos que pretendem ter 

acesso, de modo que sejam disponibilizados, também, de forma eletrônica. 

Demais disso, quaisquer questionamentos e dúvidas poderão ser 

esclarecidos por e-mail, telefone ou pessoalmente, no escritório do 

Administrador Judicial, neste último caso, através de agendamento prévio. 

A DUX Administração Judicial – Mato Grosso – Ltda ME está localizada à 

Av. Historiador Rubens de Mendonça n° 2254, sala 603, Ed. American 

Business Center, Cuiabá/MT, Cep: 78050-000, fones: 65- 3027-7209 e 

65-3027-7219, com funcionamento das 8:00 às 12:00 e das 13:15 às 

18:00, de segunda a sexta-feira. A Relação ora publicada pode ser 

encontrada também no site www.dux.adm.br, assim como a lista analítica 

e a peça com o julgamento administrativo das habilitações/divergências 

apresentadas. TAMBÉM FICAM TODOS ADVERTIDOS, CONFORME 

DISPOSTO NO ARTIGO 55 DA LEI 11.101/05, DO PRAZO DE 30 (TRINTA) 

DIAS, CONTADOS DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL, PARA APRESENTAR 

NOS AUTOS DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL SUAS 

OBJEÇÕES AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APRESENTADO 

PELAS DEVEDORAS, cuja cópia também poderá ser obtida no site 

www.dux.adm.br.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luciana Nigro antiga, 

digitei.

 Poxoréu - MT, 20 de setembro de 2018.

 Luciana Nigro Antiga

Gestor Judiciário em substituição Legal

 Matricula 8613

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 26393 Nr: 364-35.2009.811.0014

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Rodrigues da Silva, Francisco de 

Assis Lopes da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kely Cristina Teixeira de 

Carvalho Evangelista - OAB:10.731/MT, Luciana Borges Moura 

Cabral - OAB:6755/MT, Luiz Antonio Possas de Carvalho - 

OAB:2623

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 24097 Nr: 1342-80.2007.811.0014

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Derly Garcia Pereira, Terezinha Salete Nervis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Alfredo Viecili, Roselane Riva Viecili, 

Banco do Brasil S/A- Ag. Pox.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar de Jesus Rodrigues - 

OAB:10438/MT, Eudson Rosa da Silva - OAB:14165/MT, Fred 

Henrique Silva Gadonski - OAB:6927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Gomes da Silva - 

OAB:4957/MT, Elizângela Broch de Campos - OAB:13.058/MT, Enio 

Zanatta - OAB:13.318/MT, José Arnaldo Janssen Nogueira - 

OAB:19.081-A/MT, Rafael Carlotto Correa - OAB:14144/MT, Sérvio 

Tulio de Barcelos - OAB:14258

 Certifico que procedo a intimação das partes para audiência de inquirição 

de testemunhas que foi designada para o dia 17/10/185, às 14:00 horas 

nos autos de carta precatória nº 1006062-18.2018.8.11.0037 no juízo da 

3ª Vara Cível de Primavera do Leste/MT

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60333 Nr: 37-85.2012.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Luiz Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Gonçalves de Miranda 

Neto - OAB:MT 14576

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - 

OAB:

 Certifico que procedo a intimação das pares do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000554-06.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE SALETE KRAMER HENKE (AUTOR(A))

CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

GILMAR LUIZ ZANATTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PROCESSO: 1000554-06.2018.8.11.0033 REQUERENTE: ROSANE SALETE 

KRAMER HENKE REQUERIDO: INSS DECISÃO Visto. Cuida-se de Ação de 

Restabelecimento de Auxílio Doença com Conversão em Aposentadoria 

por Invalidez c/c Tutela de Urgência ajuizada por ROSANE SALETE 

KRAMER HENKE em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, 

ambos qualificados no feito. Alegou a parte autora, em síntese, ser 

segurada especial da previdência social e atualmente encontra-se 

incapacitada para realizar qualquer atividade laborativa em razão da 

doença que a acomete, visto sofrer discopatia degenerativa na coluna 

lombar, consoante laudos médicos, fazendo uso de medicamentos para o 

controle da doença. Postulou, em sede de tutela de urgência, seja 

imediatamente reestabelecido o pagamento do auxilio doença da autora. 

Vieram-me os autos conclusos. Relatei. Fundamento e Decido. 

Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos 

termos do art. 98 do Código de Processo Civil. O pedido de concessão da 

tutela de urgência, no sentido de que seja restabelecido o auxilio doença 

deve ser deferido, senão vejamos. Com relação ao pleito de concessão da 

medida initio litis deduzido pela parte autora, não é demais deixar 

registrado que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil 

de 2015, em 18 de março do ano mesmo ano, os requisitos para sua 

concessão estão estabelecidos no art. 300 e seus parágrafos da seguinte 

forma: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. §1.º Para a concessão da tutela de 

urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória 

idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, 

podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. §2.º A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3º A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A tutela antecipada, 

prevista no artigo 300, do Código de Processo Civil, deve ser deferida 

quando existir elementos que evidenciem a probabilidade do direito e haja 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ao resultado útil 

do processo. No presente caso, a documentação carreada aos autos 

forma a verossimilhança do direito vindicado. Destarte, o requerente 

evidencia, pelos documentos que instruíram a exordial, sua condição de 

segurada do INSS. A incapacidade laborativa, por sua vez, resta 

demonstrada, ao menos de forma superficial, pelos laudos médicos, em 

especial aquele aportado à época do em que fora indeferido, 

administrativamente o pedido de auxilio doença. Sob essa ótica, 

analisando os autos, verifico a presença de elementos suficientes 

capazes de convencer-me acerca da concessão da antecipação dos 

efeitos da tutela quanto ao Auxílio Doença pleiteado, já que presentes os 

requisitos necessários. De fato, os documentos que instruíram a exordial 

comprovam que a autora encontra-se, atualmente, impossibilitado de 

realizar as atividades laborativas diárias que antes exercia, conforme 

relatam os atestados médicos e exames clínicos que instruíram o pedido. 

Assim, para fins de concessão do auxilio doença, fica comprovada a 

incapacidade laborativa provisória do requerente - discopatia degenerativa 

lombar difusa, com abaulamentos discais em L4-L5 e L5-S1, com 

compressão radicular, e hérnia de disco em L5-S1, com compressão da 

raiz de S1 a direita (CID M54.1 e M 54.5). De outro lado, mostra-se 

necessária um laudo médico indicando o grau de gravidade da doença que 

o acomete, para, só então, dizer se é incapacidade definitiva para o labor 

capaz de concessão da aposentadoria por invalidez, ou se pode ser 

controlada através do uso de medicamentos, o que apenas a prova 

pericial poderá elucidar. Neste sentido, os seguintes arestos ora 

compilados que segue com destaques: “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. BENEFÍCIO. AUXILIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. RESTABELECIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

(ART. 300 DO CPC). REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. São requisitos para a 

concessão/restabelecimento dos benefícios previdenciários de 

auxilio-doença/aposentadoria por invalidez: a) comprovação da qualidade 

de segurado; b) carência de 12 contribuições mensais, salvo nas 

hipóteses previstas no art. 26, II da Lei 8.213/91; c) incapacidade parcial 

ou total e temporária (auxílio-doença) ou permanente e total 

(aposentadoria por invalidez). 2. Concessão anterior do beneficio de 

auxilio doença/aposentadoria por invalidez pelo INSS comprova a 

qualidade de segurado da parte autora e o cumprimento do período de 

carência. 3. No que diz respeito à comprovação da incapacidade parcial 

ou total e temporária (auxílio-doença) ou permanente e total 

(aposentadoria por invalidez), é cediço que embora a perícia médica 

realizada pelo INSS goze de presunção de legitimidade, esta não é 

absoluta, podendo ser relativizada. Precedentes. 4. Na hipótese, 
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verifica-se que os documentos juntados - dentre os quais diversos laudos 

e relatórios médicos - evidenciam, em um juízo prelibatório, a incapacidade 

laboral. 5. Presença dos pressupostos que autorizam a concessão da 

tutela provisória de urgência (a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 do CPC), com vistas a 

obter o restabelecimento do benefício em questão. 6. Agravo de 

Instrumento desprovido. A Turma, por unanimidade, negou provimento ao 

agravo de instrumento. (AG 00481176120174010000, DESEMBARGADOR 

FEDERAL JOÃO LUIZ DE SOUSA, TRF1 - SEGUNDA TURMA, e-DJF1 

DATA:17/04/2018 PAGINA:.) Por outro lado, o fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação caracteriza-se pelo fato de 

corresponder à verba de caráter alimentar, incluindo direitos fundamentais 

constitucionalmente garantidos, dentre eles o direito à saúde e à 

preservação da vida. O fato da requerente encontrar-se provisoriamente 

impossibilitada para o trabalho pressupõe a urgência da medida, diante do 

risco de detrimento do mais importante dos bens jurídicos, o qual acaba 

por mitigar a relevância da questão acerca da irreversibilidade da medida 

antecipatória. Ante o exposto, DEFIRO, em parte, a tutela de urgência 

pleiteada, em razão do demonstrado quadro patológico da autora, bem 

como o aspecto de que o benefício pleiteado direciona-se a sua própria 

sobrevivência, encontrando guarida no princípio fundamental da dignidade 

da pessoa humana, estampado no artigo 1º, inciso III, da Constituição 

Federal. Logo, determino que o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL – INSS restabeleça a autora, no prazo de 30 dias, o auxilio 

doença, devido desde a data do requerimento administrativo, que se deu 

em 23/07/2018 – Número do benefício 6240689150. Na sequência, visando 

a celeridade processual, determino a produção de prova pericial, em razão 

da patente necessidade de comprovação da incapacidade laborativa do 

requerente, razão pela qual nomeio como Perito Judicial MASSAO PAULO 

WATANABE, médico, CRM-MT 1717, atuante nesta Comarca, que deverá 

ser intimado desta decisão, mediante assinatura do termo de 

compromisso. Nos termos do artigo 1º da Resolução nº 541, de 18 de 

janeiro de 2007, do Conselho da Justiça Federal, as despesas com 

advogados dativos e peritos no âmbito da jurisdição delegada correrão à 

conta da Justiça Federal, observados os limites mínimo e máximo 

estabelecidos na tabela II. Destarte, em observância ao disposto na da 

Resolução nº 541/2007 – CJF, fixo os honorários periciais em R$ 500,00 

(quinhentos reais). O laudo pericial deverá ser redigido em conformidade 

com as regras médicas pertinentes e com o disposto no art. 305, inciso I, 

da CNGC. Intime-se o perito para ciência de sua nomeação e, no mesmo 

ato, dos quesitos, intimando as partes para sua formulação, no prazo de 

05 (cinco) dias. O perito deverá agendar desde logo, com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias, a data a qual se efetuarão os exames/vistorias 

necessários, o que deverá ser informado ao Oficial de Justiça e constar 

na certidão. No mandado deverá constar, ainda, a advertência dos artigos 

146 e 147 do CPC. O pagamento dos honorários periciais será efetuado 

após o término do prazo para manifestação das partes sobre o laudo e 

eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados (Res. 

541/2007-CJF, art. 3º). Concluído o trabalho pericial, encaminhe-se ofício, 

nos moldes do anexo I da Resolução nº 541/2007 – CJF, ao Diretor do 

Foro da Seção Judiciária de Cuiabá (MT), acompanhado do ato de 

nomeação do perito, com solicitação de pagamento, informando o nome da 

Comarca e todos os dados necessários à efetivação do depósito, 

discriminando-se o tipo de perícia realizada (Res. 541/2007-CJF, art. 4º). 

Concedo o prazo de 60 (sessenta) dias para a realização dos trabalhos 

periciais. Entregue o laudo, vistas às partes acerca da sua 

fundamentação, por 05 (cinco) dias. Cite-se a parte requerida para 

responder aos termos da presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias, 

advertindo-a que eventual ausência de apresentação de resposta 

implicará na decretação de sua revelia. Intimem-se as partes desta 

decisão. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. São José do Rio 

Claro/MT, 10 de setembro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000409-47.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE (ADVOGADO(A))

VENTOS DO NORTE - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURIELE DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Certifico que para cumprimento do mandado de penhora e avaliação da 

parte executada, deverá o exequente efetuar o pagamento da diligência 

do oficial de justiça no valor de R$ 30,00 (trinta reais), referente a uma 

diligência urbana conforme Portaria nº 035/2013-DF. Informo que o valor 

mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000097-58.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

Carlos Eduardo Maluf Pereira (ADVOGADO(A))

DELTA MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIAL E AGROPECUARIA RIBEIRO LTDA (REQUERIDO)

 

Pelo presente, intimo Vossa Excelência, advogado da parte autora, para 

providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, no valor de 

R$ 700,00 (setecentos reais), referente a distância a ser percorrida de 

140 km, que deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência, juntando o comprovante do 

pagamento nos autos mediante petição, nos termos do Provimento nº 

07/2017 – CGJ.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 54660 Nr: 504-36.2014.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CAZADO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a tentaiva infrutífera de penhora online, intimo a parte 

autora para que no prazo legal impulsione o feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 55610 Nr: 1287-28.2014.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SANDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, retire nesta secretaria o 

Edital de Intimação expedido e proceda à devida publicação e comprivação 

nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 30954 Nr: 1709-08.2011.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISEU JOSE SCHAFER, ELIANE MARIA BROD 

SCHAFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELI APARECIDA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROMERIO CARLOS 

SOBRINHO - OAB:6129-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 PROCESSO: 1709-08.2011.811.0033

CÓDIGO: 30954

REQUERENTE: ELISEU JOSÉ SCHAFER E OUTRO

REQUERIDO: ROSELI APARECIDA CORREA

DESPACHO

 Vistos em correição.

Considerando o pleito formulado pela requerida às fls. 195/198, determino 
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a intimação da parte autora, para manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Após, conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 26 de setembro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29074 Nr: 2953-06.2010.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI APARECIDA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER, ELIANE MARIA BROD 

SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROMERIO CARLOS 

SOBRINHO - OAB:6129-B/MT

 PROCESSO: 2953-06.2010.811.0033

CÓDIGO: 29074

REQUERENTE: ROSELI APARECIDA CORREA

 REQUERIDO: ELISEU JOSÉ SCHAFER E OUTRO.

DESPACHO

 Vistos em correição.

Defiro o pleito formulado pela parte autora à fl. 50.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 26 de setembro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 65419 Nr: 1886-93.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENRICHI & GIMENEZ ME, MARIO AUGUSTO 

ENRICHI, CELI ARNALDO GIMENES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o 

comprovante de pagamento de diligência do oficial de justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 54605 Nr: 450-70.2014.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISEU JOSE SCHAFER, ELIANE MARIA BROD 

SCHAFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELI APARECIDA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROMERIO CARLOS 

SOBRINHO - OAB:6129-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 PROCESSO: 450-70.2014.811.0033

CÓDIGO: 54605

REQUERENTE: ELISEU JOSÉ SCHAFER E OUTRO

REQUERIDO: ROSELI APARECIDA CORREA

DESPACHO

 Vistos em correição.

Considerando o pleito formulado pela requerida às fls. 195/198, nos autos 

apenso nº 30954, bem como os demais pedidos, inclusive, protesto de 

prova pericial, cancelo a audiência designada para o dia 27 de setembro 

de 2018.

Cientifiquem-se as partes com máxima urgência.

Após, cumpridas as demais determinações dos autos apenso, venham-me 

conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 26 de setembro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 61718 Nr: 2591-28.2015.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRALHAS E TRAJES BOUTIQUE LTDA - ME, 

LUCIANA JOSE FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI CRISTINA OSHITANI - 

OAB:MT 2295

 Intimo a parte requerida para que tome ciência da penhora online realizada 

e, no prazo elgal, apresente impugnação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 76534 Nr: 3999-83.2017.811.0033

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FATDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABEL CALAZANS DUARTE - 

OAB:OAB/MT 17.471

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RIBAMAR CUNHA - 

OAB:12682-A.

 Vistos em correição.

Considerando que o contrato que, em tese, originou o crédito que o autor 

protesta seja habilitado no inventário, vem sendo discutido naqueles autos, 

conforme se observa do teor da decisão de fls. 319/323 dos autos Cód. 

33195, sendo que naquele feito foi suscitada a nulidade do contrato, 

determino a suspensão deste processo, nos termos do art. 313, inciso V, 

alínea “a” do CPC. Certifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 20370 Nr: 227-30.2008.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNED - UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DE DIAMANTINO, 

MARIA CONCEIÇÃO MENDES FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADALENA MARIA LEMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANNE CARVALHO 

FERREIRA - OAB:23712MT, MIZAEL DE SOUZA - OAB:16842, PERSIO 

OLIVEIRA LANDIM - OAB:12.295/MT, VANESSA PIVATTO - 

OAB:9545-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 30,00 (trinta reais). Outrossim, informo que o valor 

mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 65903 Nr: 2224-67.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO PARANÁ - SICREDI UNIÃO PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCEARIA TRIUNFO LTDA, KELY FERNANDA 

BARBOSA DA SILVA DE CAMPOS, ALESANDRA BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 
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OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a tentativa infrutífera de penhora online às fls. 85/86, 

intimo a parte autora para que no prazo legal manifeste-se nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 50114 Nr: 1892-42.2012.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO URBANO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1892-42.2012.811.0033

Cód. 50114

Vistos.

Sobre o cálculo apresentado pela autarquia requerida, manifeste-se a 

parte autora, no prazo de 10 (dez) dias.

 Após, conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 São José do Rio Claro – MT, 24 de setembro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 58906 Nr: 690-25.2015.811.0033

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREA ROLEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DIAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295, DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 17.898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SULSER PARADA - 

OAB:11.846-B

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, realize o preparo da carta 

precatória expedida, com a finalidade de intimação pessoal das partes 

para comparecimento à audiência designada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 58906 Nr: 690-25.2015.811.0033

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREA ROLEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DIAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295, DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 17.898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SULSER PARADA - 

OAB:11.846-B

 Vistos em correição.

Considerando o teor da certidão de fls. 228, redesigno a audiência de 

instrução para o dia 10 de outubro de 2018, às 14:00 horas.

Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 53640 Nr: 3171-29.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI APARECIDA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER, ELIANE MARIA BROD 

SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROMERIO CARLOS 

SOBRINHO - OAB:6129-B/MT

 Autos nº 3171-29.2013.811.0033

Cód. 53640

Vistos em correição.

Concedo o prazo pretendido pela parte autora à fl. 56.

Decorrido referido prazo, intime-se a parte providenciar o necessário ao 

regular andamento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 26 de setembro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 33195 Nr: 1384-96.2012.811.0033

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIBAMAR CUNHA - OAB:12682-A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RIBAMAR CUNHA - 

OAB:12682-A.

 Vistos em correição.(...)Isto posto, indefiro o pedido de venda antecipada 

do imóvel, imóvel denominado “Estância São Paulo”, consequentemente, 

determino seja o inventariante intimado para, no prazo máximo de 15 

(quinze) dias, promover o integral preparo da causa, nos moldes da 

decisão de fls. 245/246, sob pena de remoção. Sem prejuízo, 

manifestem-se o inventariante e os herdeiros sob o pedido de habilitação 

de fls. 343/346 e fls. 351/354, no prazo de 15 (quinze) dias. Devendo, no 

mesmo lapso, manifestar-se o inventariante sobre o pedido de depósito 

judicial dos valores inerentes aos aluguéis.Recolhidas as custas, 

cumpra-se conforme já determinado às fls. 319/323.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 81923 Nr: 2327-06.2018.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SANDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Autos nº 2327-06.2018.811.0033

Cód. 81923

Vistos.

Certifique-se a tempestividade dos embargos à execução.

Se tempestivo, recebo os presentes embargos à execução.

Intime-se o embargado para impugnar os embargos, no prazo legal, 

transcorrido o prazo sem manifestação certifique-se.

Se impugnado os embargos, ao embargante para manifestação sobre a 

impugnação.

Após, conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 06 de setembro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 66376 Nr: 2528-66.2016.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO PARANÁ - SICREDI UNIÃO PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVA ABATE DE ANIMAIS LTDA - ME, KELY 

FERNANDA BARBOSA DA SILVA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que o correio não atende ao município de Nova 

Maringá-MT, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Outrossim, informo que o 

valor mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68902 Nr: 452-35.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FRANCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIZ FRANCIO, Cpf: 65145828187, Rg: 

969610, Filiação: Gerda Elizabeth Francio e Aldevino Francio, data de 

nascimento: 14/07/1972, brasileiro(a), natural de Videira-SC, convivente, 

motorista, Telefone 66 8127 0176. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAR o requerido para que tome ciência da penhora online 

realizada e no prazo legal apresente impugnação.

Despacho/Decisão: PROCESSO: 452-35.2017.811.0033CÓDIGO: 

68902REQUERENTE: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁREQUERIDO: LUIZ 

FRANCIODECISÃOVistos.DEFIRO o pedido de penhora em aplicações 

financeiras dos executados.Como se sabe, a penhora, como ato 

indispensável ao feito expropriatório, reveste-se de inegável interesse 

público, na exata medida em que serve à realização de um direito 

consubstanciado em título ao qual a lei confere eficácia executiva. E esse 

interesse público exige sejam tomadas todas aquelas providências 

judiciais necessárias ao fiel cumprimento do direito já definido no título.Em 

outras palavras, porque a execução do título se refere à efetivação 

material de um direito nele consignado, merece a completa atenção do 

Judiciário, autorizando as medidas necessárias à dita efetivação.Diante 

dessa especial circunstância, entendo que merece deferimento o pedido 

de busca em eventuais contas correntes da Parte devedora.Como se 

sabe, de acordo com o disposto no art. 835, I, do CPC, a penhora em 

instituição financeira é medida precedente às demais.Essa forma de 

efetivação da penhora em instituição financeira também foi bem definida 

no art. 854 do CPC:Art.854. Para possibilitara penhora de dinheiro em 

depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, 

sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições 

financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos 

financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a 

indisponibilidade ao valor indicado na execução.Dessa forma, procedi, 

nesta data, a penhora on-line de eventuais valores depositados em 

qualquer aplicação financeira do Executado, limitado ao valor total da 

dívida, conforme inclusão da minuta de Requisição de Informações. 

Aguarde-se, por 72 horas, em gabinete, a resposta das instituições 

financeiras e, em caso de bloqueio de valores, intime-se o Executado para 

que, querendo e, no prazo legal, ofereça impugnação. Neste caso, 

determino seja transferida para a conta única, vinculando o valor a este 

processo, com a lavratura do termo de penhora nos autos e subsequente 

intimação das partes.Cumpra-se.São José do Rio Claro – MT, 06 de agosto 

de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIOJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSE ALBERTO DELLA 

MEA JÚNIOR, digitei.

São José do Rio Claro, 27 de setembro de 2018

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51633 Nr: 814-76.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MALAQUIAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS DE OLIVEIRA 

CAMARGO - OAB:10390-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO MALAQUIAS DE OLIVEIRA, 

Cpf: 20758731949, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Isto posto, nos termos dos arts. 794, inciso I, e 795, ambos do 

Código de Processo Civil, julgo extinta a execução, com resolução de 

mérito. Condeno a parte executada a pagar as custas e as despesas 

processuais, como também dos honorários advocatícios, que fixo em 10% 

(dez por cento) do valor da execução, nos termos do art. 39 da Lei de 

Execução Fiscal e Lei Estadual n.º 7.603/2001, como ainda as disposições 

do art. 20, §§ 3.º e 4.º, do CPC.Preclusas as vias recursais, certifique-se, 

anote-se, baixe-se e arquive-se.P. R. I. C.São José do Rio Claro – MT, 22 

de fevereiro de 2016.Ana Helena Alves Porcel RonkoskiJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSE ALBERTO DELLA 

MEA JÚNIOR, digitei.

São José do Rio Claro, 26 de setembro de 2018

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 65107 Nr: 1708-47.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO PARANÁ - SICREDI UNIÃO PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCILANDI CABRAL DOS SANTOS, JOAO 

CARLOS SEHN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Outrossim, informo que o 

valor mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 61312 Nr: 2371-30.2015.811.0033

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT, FERNANDA MAY - OAB:OAB/MT:16.157

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 2371-30.2015.811.0033

CÓDIGO: 61312

REQUERENTE: MARLENE PRIMO FERREIRA

 REQUERIDO: FRANCISCO GREGÓRIO LINHAR

DESPACHO

 Vistos em correição.

Intime-se, pessoalmente, a parte autora para promover o regular 

andamento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo por abandono.
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Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 26 de setembro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64196 Nr: 1241-68.2016.811.0033

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SULFER - INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Baggio, ANDRÉ GUILHERME SUCOLOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - 

OAB:15331

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4427/MT

 Autos nº 1241-68.2016.811.0033

Cód. 64196

Vistos.

Defiro o pedido de suspensão do feito solicitado pelas partes (fl. 189).

Com o decurso do prazo, intime-se o exequente a requerer o que entender 

de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 25 de setembro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 21223 Nr: 1078-69.2008.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NESTOR GOMES CHAGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1078-69.2008.811.0033

Cód. 21223

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO promovida por NESTOR GOMES 

CHAGAS em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

todos devidamente qualificados nos autos.

À fl. 169 a parte exequente informou o pagamento do débito e pugnou pela 

extinção dos presentes autos.

 RELATEI.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da liquidação integral dos valores em execução, e com fundamento 

no artigo 924, inciso II c/c artigo 925, ambos do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTA a fase executória do presente feito, com resolução de 

mérito.

Custas pela executada.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Oportunamente, arquive-se.

São José do Rio Claro, 24 de setembro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 65107 Nr: 1708-47.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO PARANÁ - SICREDI UNIÃO PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCILANDI CABRAL DOS SANTOS, JOAO 

CARLOS SEHN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1708-47.2016.811.0033

Cód. 65107

Vistos.

Sobre o pleito de arrematação e parcelamento dos valores apresentados 

pelo interessado Madeireira São Felipe LTDA EPP à fl. 123 e documentos 

que o instruem, manifestem-se as partes, no prazo de 10 (dez) dias.

 Após, conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 São José do Rio Claro – MT, 24 de setembro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000510-84.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES (ADVOGADO(A))

NILSON GONZALES MOLINA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO VIEIRA SAMPAIO (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

PROCESSO: 1000510-84.2018.811.0033 REQUERENTE: NILSON 

GONZALES MOLINA REQUERIDO: SEBASTIÃO VIEIRA SAMPAIO DECISÃO 

Visto em correição. NILSON GONZALES MOLINA, qualificado nos autos, 

interpôs embargos de declaração sustentando, em síntese, que a decisão 

de ID 15045685 que indeferiu a liminar pleiteada na exordial, aduzindo que 

esta foi omissa, eis que não apreciado o pedido alternativo consistente na 

realização de audiência de justificação. Relatei. Fundamento e Decido. Por 

serem tempestivos, eis que interpostos no prazo de 05 (cinco) dias 

previsto no artigo 1.023 do Código de Processo Civil de 2015, conheço os 

embargos, e no mérito, rejeito-os na sua totalidade, haja vista que patente 

o seu descabimento, eis que não vislumbro qualquer contradição, 

omissão, obscuridade na decisão proferida nos autos. Os embargos de 

declaração têm como hipóteses a omissão, obscuridade ou contradição, 

sendo que a obscuridade ocorre quando o julgado não apresenta clareza 

em sua redação, ao passo que a contradição é vício interno entre as 

próprias proposições emanadas e, por fim, a omissão manifesta-se na 

falta de exame de alguma tese, prova, ou de algum pedido das partes. No 

caso em estudo, verifico que não há omissão a ser suprida, eis que 

analisando os elementos constantes dos autos, este juízo, entendeu não 

ser necessária a audiência pretendida, e já analisou, de plano o pedido 

liminar, entendendo por bem indeferi-lo, já que não reunidos os requisitos 

necessários aptos a conceder o provimento antecipatório. Com tais 

considerações, rejeito os embargos de declaração opostos por NILSON 

GONZALES MOLINA. Todavia, a despeito das razões fáticas e jurídicas 

lançadas na peça de ingresso e ainda na petição de reconsideração 

defiro a realização de justificação prévia. Sendo assim, designo audiência 

de justificação prévia para o dia 10/10/2018, às 15:30H. Logo, intimem-se 

o Requerente e as testemunhas arroladas na exordial para 

comparecimento na audiência designada. Cite-se o requerido para 

comparecer à audiência, momento em que poderá intervir, desde que o 

faça por intermédio de advogado (CPC, art. 562). Conste, no mandado, 

que o prazo para contestar, de 15 (quinze) dias, contar-se-á da intimação 

da decisão que deferir ou não a medida liminar (CPC, art. 564, parágrafo 

único). Cumpra-se, expedindo-se o necessário. São José do Rio Claro – 

MT, 27 de setembro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza 

de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000382-64.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

IVALDIR PAULO MUHL (ADVOGADO(A))

MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO ALEXANDRE SONTAG (REQUERIDO)

LUIS FELIPE LAMMEL (ADVOGADO(A))

ERICO SONTAG (REQUERIDO)
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Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

que informe o endereço do imóvel objeto da presente carta precatória com 

a exata coordenada geográfica para cumprimento da diligência.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000416-39.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS ALTRAO (REQUERIDO)

MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL (ADVOGADO(A))

ANTONIO ALTRAO (REQUERIDO)

IVALDIR PAULO MUHL (ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

que informe o endereço do imóvel objeto da penhora e avaliação, com a 

exata coordenada geográfica para cumprimento da diligência.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000415-54.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA (ADVOGADO(A))

EDNALVA APARECIDA DE LIMA (REQUERENTE)

JOSE CARLOS MOURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR ALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 30,00 (trinta reais). Outrossim, informo que o valor 

mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência; devendo ser juntado aos 

autos, referida guia, devidamente recolhida, mediante petição, nos termos 

do Provimento nº 07/2017 – CGJ.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000422-46.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA TIEPPO ROSSI (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL (ADVOGADO(A))

KAYSER & SERAGUCI LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO ROCHA BRUGNOLO (REQUERIDO)

 

Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais). Outrossim, informo 

que o valor mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser 

expedida no seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > 

Guias > Diligências > Emissão de guia de diligência; devendo ser juntado 

aos autos, referida guia, devidamente recolhida, mediante petição, nos 

termos do Provimento nº 07/2017 – CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000453-66.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE MARCON (ADVOGADO(A))

IRINEU JOSE PUHL (REQUERENTE)

ANDREIA LEHNEN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDEMAR EICHELT (REQUERIDO)

 

Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 30,00 (trinta reais). Outrossim, informo que o valor 

mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência; devendo ser juntado aos 

autos, referida guia, devidamente recolhida, mediante petição, nos termos 

do Provimento nº 07/2017 – CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000446-74.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA (ADVOGADO(A))

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUBRIMAQ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME (RÉU)

 

Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

que recolha as custas e taxas referentes a distribuição da Carta 

Precatória no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição (CPC, art. 290).

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 61067 Nr: 2189-44.2015.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO CHRUSCZAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA VINHAL LOURENÇO, JOSE 

EDUARDO LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 Vistos em correição.

1. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por 

SÉRGIO CHRUSCZAK em face de IZABELLA CRISTINA SEELEND, 

devidamente qualificados nos autos.

 Após o trâmite regular do processo, compareceram nos autos Aparecida 

Vinhal Lourenço e José Eduardo Lourenço, na qualidade de assuntores da 

dívida, requerendo a substituição do polo passivo da demanda, bem como 

a homologação do acordo aportado às fls. 39/41.

 É o relato do essencial. Fundamento e decido.

2. Aparecida Vinhal Lourenço e José Eduardo Lourenço assumiram a 

responsabilidade pelo pagamento da dívida objeto do processo, havendo 

anuência tanto do exequente, quanto da executada, conforme se verifica 

pelas assinaturas constantes no instrumento. Desta forma, estando todos 

concordes, plenamente possível a substituição do polo passivo da 

execução e consequente homologação do acordo.

Assim, considerando que as partes compuseram, pactuando o 

parcelamento da dívida, HOMOLOGO o acordo de fls. 39/41, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos.

No entanto, em razão de o acordo entabulado prever parcelamento da 

dívida, determino a suspensão da presente execução até a sua quitação 

(20.02.2021), nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, ou 

manifestação da parte exequente, nos termos do parágrafo único do 

referido artigo.

Quanto ao pedido de retirada do nome da atual executada dos órgãos de 

proteção ao crédito, resta este prejudicado, visto que tal providência 

compete ao exequente.

3. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Proceda-se com a alteração, no sistema e capa dos autos, do polo 

passivo da demanda, devendo constar doravante Aparecida Vinhal 

Lourenço e José Eduardo Lourenço, atentando-se, ainda, para a 

procuração outorgada por estes à fl. 42, cadastrando-se os advogados.

b) Intimem-se as partes, através de seus advogados, via DJE, acerca da 

presente decisão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 30596 Nr: 1351-43.2011.811.0033

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 Vistos em correição.
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1. Cumpra a secretaria as seguintes providências:

a) Intime-se a autora, pessoalmente, para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, traga aos autos documentos que comprovem, ou que ao menos 

indiciem a venda do imóvel, o que é possível diante do alegado termo de 

desistência da terra junto ao INCRA;

b) Intime-se o requerido, através de seu advogado, via DJE, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca da petição de fl. 129.

2. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 29235 Nr: 3114-16.2010.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS EUGENIO - 

OAB:16674/O

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

que, no prazo máximo de 10 ( dez ) dias, traga aos autos os 

comprovantes de pagamento das três parcelas acordadas às fls.109/111.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 20743 Nr: 599-76.2008.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORACI CARDOSO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Homologo os cálculos de fls. 158/159, considerada a expressa 

concordância da Exequente (fls. 162 e 163).

Considerando que o valor do crédito é superior a 60 (sessenta) salários 

mínimos (art. 17, § 1º, da Lei 10.259/2001), bem como que a parte autora 

não renunciou expressamente ao excedente, torna-se inviável a 

expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), a teor dos arts. 2º, 

inciso I, e 3º, caput, ambos da Resolução nº 438, de 30/05/2006, do 

Conselho da Justiça Federal, de sorte que a requisição do pagamento 

dar-se-á por meio de precatório.

3. Desta feita, expeça-se requisição de pagamento indicado no cálculo de 

fls. 158/159, mediante precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, em favor da exequente e sua patrona, condizente aos honorários 

advocatícios.

Informada a disponibilização de valores e inexistindo divergências, 

expeçam-se os competentes alvarás.

Após, conclusos.

4. Publique-se e cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 64346 Nr: 1318-77.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRMÃOS SAITO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1318-77.2016.811.0033 – Código 64346

AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(A, S): IRMÃOS SAITO LTDA

CITANDO(A, S): Executados(as): Irmãos Saito Ltda, CNPJ: 

03101151000124, brasileiro(a), casa universal, Endereço: Av. Julio 

Campos, 396, Bairro: Centro, Cidade: São José do Rio Claro-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 11/07/2016

VALOR DO DÉBITO: R$ 99.115,17

FINALIDADE: CITAÇÃO dos executados acima qualificados, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva que lhe(s) é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

pagar o débito acima descrito, com atualização monetária e juros, ou 

nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do débito, sob 

pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos necessários forem 

para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: (...) O Exequente é credor do Executado da 

importância liquida , certa e exigível de R$ 99.115,17, representada pela 

inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 20154456.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Maria Margareth Dias de Castro, digitei.

 São José do Rio Claro - MT, 26 de setembro de 2018.

Maria Margareth Dias de Castro

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 20780 Nr: 628-29.2008.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:109.334/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Considerando que já houve a homologação dos cálculos (fl. 110), bem 

como que o valor do crédito é superior a 60 (sessenta) salários mínimos 

(art. 17, § 1º, da Lei 10.259/2001), não tendo a parte autora renunciado 

expressamente ao excedente, torna-se inviável a expedição de 

Requisição de Pequeno Valor (RPV), a teor dos arts. 2º, inciso I, e 3º, 

caput, ambos da Resolução nº 438, de 30/05/2006, do Conselho da 

Justiça Federal, de sorte que a requisição do pagamento dar-se-á por 

meio de precatório.

2. Desta feita, expeça-se requisição de pagamento indicado no cálculo de 

fls. 107/108-verso, mediante precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, em favor do exequente e sua patrona, condizente aos honorários 

advocatícios.

Informada a disponibilização de valores e inexistindo divergências, 

expeçam-se os competentes alvarás.

Após, conclusos.

3. Publique-se e cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 65764 Nr: 2160-57.2016.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO PARANÁ - SICREDI UNIÃO PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON DE SOUZA BITENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT
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JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 AÇÃO MONITÓRIA

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2160-57.2016.811.0033 – Código 65764

ESPÉCIE: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO PARANÁ - SICREDI UNIÃO PR

PARTE Requerida: Jefferson de Souza Bitencourt, Cpf: 01192467167 

Filiação: , brasileiro(a), solteiro(a), Endereço: Rua Escócia, Nº 7, Bairro: 

Jardim Europa, Cidade: Nova Maringá-MT

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante resumo das alegações constantes da petição inicial e do 

despacho judicial adiante transcritos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, cumprir a obrigação exigida 

pela parte autora, consistente no pagamento do débito no valor de R$ 

39.602,89. Poderá, ainda, a parte ré, no mesmo prazo, oferecer embargos 

monitórios.

ADVERTÊNCIAS: 1) Cumprindo a obrigação, a parte requerida ficará isenta 

de custas e honorários. 2) Não havendo o cumprimento e nem a 

interposição de embargos no prazo indicado, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial, prosseguindo o processo pelo rito de 

execução adequado.

RESUMO DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA: (...) Por força do 

Contrato de Crédito Pessoal aprovado Canais Sicredi nº B41831496-7, 

firmado em 17/10/2014, a cooperativa autora concedeu ao requerido um 

crédito no valor de R$ 17.500,00, para pagamento através de 24 parcelas 

mensais e sucessivas, com vencimento da primeira em 16/12/2014 e as 

demais em igual dia dos meses subsequentes, acrescidas dos encargos 

livremente pactuados.

DESPACHO/DECISÃO: Vistos em correição. 1. DEFIRO o pedido de fl. 166 

[citação por edital], a teor das certidões dos Oficiais de Justiça de fls. 149 

e 159 e cartas devolvidas às fls. 162 verso e 163. 2. Cumpra a Secretaria 

Judiciária as seguintes providências: a) Expeça-se o competente edital de 

citação, fixando-o pelo prazo de 30 (trinta) dias no átrio do fórum, e 

publicando-o nos órgãos oficiais. b) Decorrido o prazo editalício, e não 

sendo efetuado o pagamento, tampouco garantida a execução, conclusos 

para nomeação de curador especial.

Eu, Maria Margareth Dias de Castro, digitei.

 São José do Rio Claro - MT, 26 de setembro de 2018.

Maria Margareth Dias de Castro

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 54219 Nr: 57-48.2014.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODOALDO PEREIRA GARCIA, REJANA 

KLEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Ferreira 

Nogueira - OAB:5.888, MANOEL CASADO JUNIOR - OAB:16.631MT

 Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 130 e determino a realização da avaliação dos 

imóveis penhorados.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Expeça-se a competente Carta Precatória de avaliação dos imóveis 

penhorados à fl. 113 à Comarca de Campo Novo do Parecis - MT , 

intimando-se, em seguida, o exequente, os executados e seus cônjuges, 

se for o caso, nos termos do artigo 842 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 51920 Nr: 1129-07.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, c/c § 1º desse 

mesmo dispositivo legal do Código de Processo Civil de 2015, extingo o 

processo sem resolução de mérito, ante o abandono da causa pelo autor 

por mais de 30 (trinta) dias.Custas e despesas processuais pela parte 

autora, ônus, todavia, sob condição suspensiva de exigibilidade a teor do 

art. 98, § 3º, do CPC, ante a gratuidade da justiça a ela concedida à fl. 

21.Intime-se a exequente, através do advogado constituído.Cientifique-se 

a Defensoria Pública e o Ministério Público.Preclusa a via recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, 

com as anotações, providências e baixas de estilo.Publicada com a 

inserção no Sistema Apolo. Dispensado o registro da sentença (art. 317, § 

4º, CNGC). Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 27909 Nr: 1787-36.2010.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIDO HUBNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA TIEPPO ROSSI - 

OAB:7923/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Homologo os cálculos de fls. 205/207-verso, diante da expressa 

concordância da autarquia executada (fl. 210-verso).

2. Considerando que o valor do crédito é inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos (art. 17, § 1º, da Lei 10.259/2001), torna-se viável a expedição de 

Requisição de Pequeno Valor (RPV), a teor dos arts. 2º, inciso I, e 3º, 

caput, ambos da Resolução nº 438, de 30/05/2006, do Conselho da 

Justiça Federal.

3. Desta feita, expeça-se requisição de pequeno valor indicado no cálculo 

de fls. 205/207-verso, observado o quanto mencionado pelo executado à 

fl. 210-verso, ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em favor do 

exequente e sua patrona, condizente aos honorários advocatícios.

Informada a disponibilização de valores e inexistindo divergências, 

expeçam-se os competentes alvarás.

Após, conclusos.

4. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 54766 Nr: 597-96.2014.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO POLIDORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - 

OAB:11544-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIDES PARRON PARRON - 

OAB:20.719, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - OAB:11544-A

 Vistos etc.

1. Diante das informações prestadas pela parte requerida, em melhor 

análise dos autos verifiquei que, de fato, o acordo foi protocolado na Carta 

de Ordem código 75231, a qual já foi devolvida à origem.

2. Assim, por não haver objeção da parte autora, visto que não se 

manifestou nos autos, determino o arquivamento do feito dando-se, 

inclusive, baixa na distribuição.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 78123 Nr: 692-87.2018.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDADS, MADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEY SERROU DOS 

SANTOS - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Defiro o pleito de fl. 118, mediante apresentação da matrícula atualizada 

do imóvel propenso à penhora, visto que a juntada às fls. 119/121 tem 

como data 03.08.2017.

Considerando que a penhora de bens imóveis, por expressa disposição 

legal do artigo 845, § 1º do CPC, independentemente de onde estejam 

localizados, pode se dar por termo nos autos, determino a realização da 

penhora por esse meio, com a nomeação do Executado como fiel 

depositário.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Extraia-se cópia dos documentos de fls. 105/110-verso e junte-se no 

processo nº 2185-75.2013.811.0033, Código 52797, em apenso.

b) Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer 

aos autos a matrícula atualizada do imóvel que pretende ver penhorado.

 c) Elabore-se termo de penhora do imóvel matriculado sob número 303 do 

CRI desta Comarca, nomeando-se o executado como fiel depositário.

d) Após, expeça-se mandado de avaliação e demais atos, intimando-se, 

ainda, os devedores quanto aos termos de penhora e avaliação, bem 

como para que estes, querendo, ofereçam embargos no prazo legal.

e) Impossibilitada ou insuficiente a penhora, retornem os autos conclusos 

para análise do pedido de penhora do bem indicado no item “2º” da petição 

de fl. 118.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 32428 Nr: 614-06.2012.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV VERDES CAMPOS LTDA ME (TV RIO 

CLARO - CANAL 04), ADEILSON CORRÊA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA FIASCHI MOREIRA - 

OAB:12639-E, JOÃO RICARDO MOREIRA - OAB:7881/MT, JONNY 

RANGEL MOSHAGE - OAB:7694/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLINHOS BATISTA TELES - 

OAB:6656

 Vistos etc.

1. Recebo o Cumprimento de Sentença de fls. 276/276-verso, cujo 

procedimento seguirá o rito estabelecido pelo artigo 523 e seguintes do 

Código de Processo Civil.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Cadastre-se o feito como cumprimento de sentença, fazendo constar 

como exequente: Carlos Augusto de Souza e como executados: Adeilson 

Correa da Silva e TV Verdes Campos Ltda - ME.

b) Intimem-se os Executados para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o 

débito, incluindo custas, se houver, sob pena de multa de 10% e, também, 

de honorários de advogado, no mesmo percentual, conforme artigo 523, § 

1º do CPC.

c) Havendo pagamento, intime-se o Exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dizer acerca da quitação do débito possibilitando, assim, a 

resolução da fase de cumprimento de sentença. Entendendo o credor não 

ser suficiente a quantia eventualmente paga, deverá este apresentar, no 

mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, abatendo-se o 

valor depositado, acrescida da multa e honorários sobre o valor 

remanescente, na forma do artigo 523, § 2º do CPC.

d) Não efetuado o pagamento no prazo acima mencionado, certifique-se e 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, nos termos do artigo 523, § 3º do CPC.

e) Dê-se ciência aos Executados de que, transcorrido o prazo sem a 

efetivação do pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do CPC, a 

qual somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas no § 1º do 

referido artigo, observando-se, em relação aos cálculos, os parágrafos 4º 

e 5º.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 52797 Nr: 2185-75.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCYS RICARDO MENEGON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANI ANTONIO CEOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCYS RICARDO MENEGON - 

OAB:13640-A/MT, JORGE ANTONIO KRIZIZANOWSKI - OAB:15618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 Vistos em correição.

1. Defiro o pleito de fl. 101, mediante apresentação da matrícula atualizada 

do imóvel propenso à penhora, visto que a juntada às fls. 102/104 tem 

como data 03.08.2017.

Considerando que a penhora de bens imóveis, por expressa disposição 

legal do artigo 845, § 1º do CPC, independentemente de onde estejam 

localizados, pode se dar por termo nos autos, determino a realização da 

penhora por esse meio, com a nomeação do Executado como fiel 

depositário.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer 

aos autos a matrícula atualizada do imóvel que pretende ver penhorado.

 b) Elabore-se termo de penhora do imóvel matriculado sob número 303 do 

CRI desta Comarca, nomeando-se o executado como fiel depositário.

c) Após, expeça-se mandado de avaliação e demais atos, intimando-se, 

ainda, os devedores quanto aos termos de penhora e avaliação, bem 

como para que estes, querendo, ofereçam embargos no prazo legal.

d) Impossibilitada ou insuficiente a penhora, retornem os autos conclusos 

para análise do pedido de penhora do bem indicado no item “2º” da petição 

de fl. 118.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 76751 Nr: 87-44.2018.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA VALE DO ALEGRE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - 

OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos, pois não 

vislumbro razões para sua reforma.

 2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Certifique-se quanto a eventual decisão do Tribunal de Justiça acerca 

do Agravo de Instrumento interposto às fls. 312/330.

b) Intimem-se, por DJe o patrono da parte autora e mediante remessa dos 

autos o requerido para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem, de 

forma fundamentada, as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

c) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos para saneamento ou julgamento antecipado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 8008 Nr: 2083-05.2003.811.0033

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOGE - SOCIEDADE GUARULHENSE DE EDUCAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HARRI PSCHEIDT, IEDA MARA DEMOMI 

PSCHEIDT, JAIR TADEU DURÃO, ARISTIDES CUSTÓDIO DA SILVA, ANNA 

PEREIRA DA SILVA, CARTÓRIO DO 20º TABELIONATO DA CIDADE DE 

SÃO PAULO-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO PAVONI RODRIGUES - 

OAB:177151, DIEGO LUCAS GASQUES - OAB:16.011/MT, MARCELO 

LEANDRO MARTINS ROSADA - OAB:11544-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erika Figueiredo Kumuchian 

- OAB:7.946/MT, HELIO LOBO JUNIOR - OAB:25120, LUIS SÉRGIO DEL 

GROSSI - OAB:8294-B, LUIZ PINHEIRO - OAB:2621/MT, NARCISO 

ORLANDI NETO - OAB:191338, SERGIO DRESSLER BUSS - 

OAB:5.431-A/MT
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 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13 (treze) de 

dezembro de 2018, às 13h30min. 5. Cumpra a Secretaria Judiciária as 

seguintes providências: a. INTIME-SE, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) dos 

litigantes para (...) b. INTIME-SE, pessoalmente, o advogado Sergio 

Dressler Buss, curtador especial dativo de Anna Pereira da Silva (...) c. 

ABRA-SE vista dos autos à Defensoria Pública, curadora especial dos 

réus revéis citados por edital (...) d. Transcorrido o prazo, com ou sem 

apresentação dos quesitos e indicados ou não os assistentes técnicos, 

expeça-se Carta Precatória para a Comarca de Umuarama/PR, com prazo 

de 90 (noventa) dias, com a finalidade de, mediante a nomeação de perito 

de confiança do juízo deprecado, se realize perícia grafotécnica nas 

assinaturas constantes da Escritura Pública de Venda e Compra e Cessão 

lavrada no livro N-29, folhas 177/177-verso, do Serviço de Notas e 

Registro Civil do município de Maria Helena, para apurar se são 

verdadeiras ou falsas as assinaturas de Urbano Ferreira de Medeiros e 

Ubaldo Paschoal Crepaldi apostas ao final desse ato notarial. Remeta-se, 

juntamente com a missiva, o original do referido documento, encartado às 

fls. 44/44-verso, para perícia, permanecendo nos autos reprodução 

fotográfica, conforme determina o artigo 260, § 2º, do CPC. e. EXPEÇA-SE 

Carta Precatória para a Comarca de Guarulhos/SP

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 29374 Nr: 123-33.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO MENDES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inaugural para 

conceder ao autor o benefício da pensão por morte, no valor de um salário 

mínimo, condenando o réu ao pagamento das verbas futuras e pretéritas, 

desde a data da propositura da ação, acrescidas as parcelas vencidas de 

correção monetária desde a data de cada vencimento, de acordo com as 

orientações do Manual de Cálculos da Justiça Federal, exceto em relação 

às regras do art. 1-F da Lei 9.494/97, impostas pela Lei 11.960/2009, que 

deverão ser aplicadas nos cálculos; e de juros moratórios a partir da 

citação, aplicados em 1% ao mês, até a edição da Lei nº 11.960/2009; a 

partir dela, devidos no percentual de 0,5% ao mês.Atendendo ao disposto 

no art. 1.288 da CNGC, especifico novamente as informações abaixo, 

necessárias à implantação do benefício.I - Nome do beneficiário: 

BENEDITO MENDES DE OLIVEIRAII – Nome da segurada: ROSENI 

FRANCISCO DE ALMEIDA OLIVEIRAIII- Benefício concedido: PENSÃO POR 

MORTEIV - Número do benefício: A SER INFORMADOV - Renda mensal 

atual: R$ 0,00VI - Data de início do benefício: 23-12-2010 (data da 

propositura da ação, fl. 08)VII - Renda mensal inicial: valor referente a um 

salário mínimo nacional.Encaminhem-se também os documentos indicados 

no art. 387 da CNGC, verbis:Na expedição de ofícios determinando a 

implantação de benefícios e pensões enviados ao INSS e outros órgãos 

públicos, deverão, obrigatoriamente, ser acompanhados:I - do endereço 

do autor;II - da cópia do CPF, da carteira de identidade ou CTPS;III - da 

cópia da certidão de óbito, quando se tratar de pensão por morte e, na 

impossibilidade, pelo menos de documentos que identifiquem o autor da 

ação (RG, CPF, CTPS, nome, filiação, data e local de nascimento).Isento o 

instituto demandado do pagamento de custas e despesas processuais 

(Lei 8.620/1993, art. 8º, § 1º), contudo, condeno-o ao pagamento dos 

honorários advocatícios à patrona da parte autora, verba essa que, a teor 

da Súmula 111 do STJ, arbitro em 10% (dez por cento) sobre as 

prestações em atraso até a data da prolação desta sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 27256 Nr: 1130-94.2010.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES CRUZ ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 4. Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO para ordenar ao instituto requerido que conceda à 

requerente o benefício previdenciário da aposentadoria rural por idade 

rural no importe de 01 (um) salário mínimo, com termo inicial de pagamento 

a data da propositura da ação, corrigido monetariamente e com juros 

legais nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.NOME DA 

SEGURADA: MARIA DE LOURDES CRUZ ARAUJO;BENEFÍCIO CONCEDIDO: 

Aposentadoria por Idade Rural; DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – DIB: 

5-4-2010 (data da propositura da ação) (fl. 08);DATA DO INÍCIO DO 

PAGAMENTO: 30 dias, a contar da data da intimação desta;Isento o 

instituto demandado do pagamento de custas e despesas processuais 

(Lei 8.620/1993, art. 8º, § 1º), contudo, condeno-o ao pagamento dos 

honorários advocatícios ao patrono da parte autora, verba essa que, a 

teor da Súmula 111 do STJ, arbitro em 10% (dez por cento) sobre as 

prestações em atraso até a data da prolação desta sentença.Deixo de 

submeter a presente ao reexame necessário, diante do que estabelece o 

artigo 496, § 3º, III, do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que a 

condenação não excede o valor correspondente a 100 salários 

mínimos.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se 

baixa, inclusive, na distribuição.Publicada com a inserção no Sistema 

Apolo. Saem os presentes intimados. Intime-se o requerido mediante 

remessa dos autos.”

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000376-57.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Em face a correspondência ter voltado aos autos sem atingir o 

objetivo, intimo Vossa Excelência, para, no prazo da Lei atualizar o 

endereço do promovido.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000234-87.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

AUTOS: 1000234-87.2017.8.11.0033 REQUERENTE: JOAO DE OLIVEIRA 

SILVA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A SENTENÇA 

Vistos, Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Reclamação pelo rito da Lei n. 9.099/95, formulada por JOÃO 

DE OLIVEIRA SILVA, em face de BANCO SANTANDER. Sustenta que 

possui cartão de crédito da empresa reclamada a cerca de três anos, 

sendo que no começo do ano recebeu uma ligação informando que as 

faturas seriam encaminhas por email. Relata que solicitou que as faturas 

continuassem a ser encaminhada via correio, já que não possui email e, 

continuou a usar o cartão. Relata que não recebeu as faturas, e no mês 

passado entrou em acordo com a empresa ré, no pagamento de R$ 189,59 

(cento e oitenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), parcelados 

em 8 parcelas, tendo a primeira já sido paga. Assevera que não ficou 

satisfeito com o acordo, em razão da incidência de juros elevadíssimo. 

Postula para que a requerida se abstenha de cobrar juros abusivos, bem 

como indenização por danos morais. Em sede de contestação, o requerido 

sustentou preliminarmente pela inépcia da inicial, ante a ausência de 

comprovante de endereço, e no mérito a ausência de ato ilícito. 

Inicialmente passo a analisar a preliminar argüida pela requerida. - Inépcia 

da inicial Sustenta o requerido a inépcia da inicial, em razão da ausência 

comprovante de residência em seu nome. A preliminar deve ser rejeitada. 

Para que seja declarada a inépcia da inicial, necessária a presença de um 

dos elementos dispostos no artigo 295, parágrafo primeiro do CPC, in 

verbis: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for 

indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o 
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pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a 

conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. Não é o caso da 

inicial dos autos, eis que se encontram presentes todos os requisitos 

contidos no artigo 319 do CPC, inexistindo, ainda, qualquer dos vícios 

elencados no dispositivo transcrito. Superada a preliminar, passo a analise 

do mérito da demanda. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado 

procedente. Inicialmente, destaco que a presente lide deve ser 

solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são 

de ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, 

como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. Sustenta o autor que possui cartão de 

crédito junto a empresa ré, tendo efetuado compras no mês de fevereiro 

no valor de R$ 610,00 (seiscentos e dez reais). Relata que como não 

recebeu as faturas dos meses seguintes, realizou acordo com a ré para o 

pagamento de 8 parcelas no valor de R$189,59 (cento e oitenta e nove 

reais e cinquenta e nove centavos). Assevera que no acordo a parte ré 

cobrou juros abusivos, que não concorda, razão pela qual formulou a 

presente reclamação. Pois bem. É incontroverso a utilização do cartão de 

crédito pelo autor no valor de R$ 610,00 (seiscentos e dez reais), bem 

como o atraso no pagamento das faturas. Ocorre que o autor afirma não 

ter recebido as faturas, o que lhe impossibilitou o pagamento dentro do 

prazo do vencimento. A requerida, por sua vez, não acostou nenhum 

documento que comprove a envio da fatura ao autor, ônus que lhe 

competia e que não se desincumbiu. Sendo assim, vislumbro a falha na 

prestação de serviço da ré quanto à disponibilização da fatura do cartão 

de crédito para pagamento dentro do prazo de vencimento. Desse modo, 

havendo falha na prestação do serviço, uma vez que não foi encaminhada 

as faturas ao autor, entendo que a cobrança dos juros de mora e 

encargos de atraso mostra-se indevida. Nesse sentido, trago a baila os 

seguintes julgado: “RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. 

INADIMPLEMENTO DOS ENCARGOS GERADOS PELO ATRASO NO 

PAGAMENTO DA FATURA VENCIDA EM JANEIRO DE 2016. AUTOR QUE 

LOGROU COMPROVAR A FALHA NO ENVIO DO BOLETO DE COBRANÇA, 

BEM COMO OS PEDIDOS ADMINISTRATIVOS PARA REENVIO DA FATURA. 

RÉ QUE NÃO COMPROVA O ENVIO DO BOLETO PARA O ENDEREÇO DO 

AUTOR. ARTIGO 373, II, DO NCPC. COBRANÇA DE JUROS DE MORA QUE 

SE MOSTRA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 6.500,00, VALOR ESTE QUE SE 

MOSTRA ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DO CASO EM CONCRETO, 

AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM 

COMO AOS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA TURMA RECURSAL 

CÍVEL EM CASOS ANÁLOGOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO”. (Recurso Cível Nº 71007554777, Primeira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro 

Martins Facchini, Julgado em 24/04/2018). “CONSUMIDOR. CARTÃO DE 

CRÉDITO. FALHA NO SERVIÇO. NÃO ENVIO DA FATURA. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL 

OCORRENTE. 1. Não comprovando a ré que tenha enviado a fatura de 

pagamento para o endereço do autor, não poderia, como fez, ter inscrito o 

nome do autor em órgãos de proteção ao crédito. 2. Considerando-se 

indevida a inscrição em órgãos de proteção ao crédito, deve a ré excluir a 

anotação e deve ser remetida uma nova fatura para pagamento a autora, 

referente à fatura de março de 2011, sem a incidência de juros e 

encargos. 3. A inscrição em órgãos de proteção ao crédito gera dano 

moral in re ipsa, passível de indenização pecuniária. 4.Quantum 

indenizatório fixados em R$ 3.000,00, a fim de atender aos postulados da 

proporcionalidade e razoabilidade, considerando, ainda, os propósitos 

compensatório e pedagógico-punitivo. Recurso provido.” (Recurso Cível 

Nº 71003477916, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 12/04/2012) Desta feita, 

comprovada a falha na prestação do serviço, ante o não envio da fatura 

antes do vencimento, afasto a incidência de juros e demais encargos de 

mora referente a fatura do mês de fevereiro/2018. - Dano moral A 

presente questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, 

segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor comprovam a 

veracidade de suas alegações. Assim, apesar da tentativa da ré de se 

eximir da responsabilidade pelos seus atos, a sua responsabilidade, ao 

contrário do que se pretende, ficou demonstrada de forma estreme de 

dúvidas. Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de 

dano é único, e corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os 

danos morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não 

se revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral. Dentro, pois, da miríade de causas possíveis para 

o dano moral, é indiscutível que o transtorno suportado pelo autor na 

tentativa de efetuar o pagamento da fatura do cartão de crédito, a par dos 

possíveis efeitos patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de 

honradez e dignidade do suposto devedor. Aliás, desnecessária até 

mesmo a prova do dano moral em tais casos, sendo ele presumido em 

decorrência do ato ilícito praticado, consoante entendimento já pacificado 

pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, 

registram-se os seguintes julgados: Por isso, tornar-se-ia irrelevante 

saber se a parte autora conseguiu comprovar ou não os fatos específicos 

de abalo de crédito narrados por ela na inicial. Sobremais, o direito de 

exercício de cobrança, qualquer que seja seu embasamento, não poderia 

atingir os direitos de personalidade da autora. Finalmente, havendo, in 

casu, o dano moral indenizável e sendo este conseqüência exclusiva da 

ação injurídica atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre 

a culpa e o dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua 

responsabilidade civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum 

indenizatório. A jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação 

no arbitramento dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à 

ofensa, mas serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e 

para inibir novas violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o 

valor da indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a 

ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz). Rui Stoco adverte que se trata, pois de 

uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas 
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da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve 

ser feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre 

pôr em ação a calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 

560/66) E acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a 

algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em 

um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que 

os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe 

compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a 

questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se 

cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado 

para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o 

causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 

ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97) Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais). - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para: - 

determinar que a parte requerida, BANCO SANTANDER S/A, remeta ao 

autor fatura para pagamento do valor original do débito, referente ao mês 

de fevereiro de 2018, sem a incidência de juros e demais encargos de 

mora. - condenar a parte requerida, BANCO SANTANDERS/A, ao 

pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor, no 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), cuja correção monetária deve ser 

feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da 

Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Deixo de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Por conseguinte, declaro resolvido o mérito 

da presente demanda, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 6 de agosto de 2018. CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000213-29.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR RIBAS (ADVOGADO(A))

JOAO BARROS MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONEY SHARLY FARIA MARTINS OAB - 500.307.521-91 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARICE DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

Trata-se de ação de reintegração de posse, com pedido liminar, ajuizada 

pelo espólio de João Barros Martins em face de Clarice da Silva sob a 

alegação de sofreu esbulho no imóvel indicado na inicial. Pois bem, antes 

de apreciar o pedido liminar, desino audiencia de justificação para o dia 5 

de outubro de 2018, à 17 horas (horário Oficial de Mato Grosso). 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Vila Rica, 27 de setembro de 2018. 

Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000213-29.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR RIBAS (ADVOGADO(A))

JOAO BARROS MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONEY SHARLY FARIA MARTINS OAB - 500.307.521-91 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARICE DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

Trata-se de ação de reintegração de posse, com pedido liminar, ajuizada 

pelo espólio de João Barros Martins em face de Clarice da Silva sob a 

alegação de sofreu esbulho no imóvel indicado na inicial. Pois bem, antes 

de apreciar o pedido liminar, desino audiencia de justificação para o dia 5 

de outubro de 2018, à 17 horas (horário Oficial de Mato Grosso). 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Vila Rica, 27 de setembro de 2018. 

Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000359-70.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

C. M. F. (ADVOGADO(A))

A. D. C. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. S. R. (RÉU)

 

Autos n. 1000359-70.2018.8.11.0049 Vistos. Trata-se de ação de 

execução de alimentos proposta por João Vicente de Camargo Silva, 

nesse devidamente representado por sua genitora Angelita de Camargo, 

em face de Hidelvan Silva Ribeiro, todos devidamente qualificados. A parte 

exequente aduz que em sentença proferido no procedimento 56764/2015 

em 30 de julho de 2015, restou fixada pensão alimentícia no percentual de 

31,80% do salário mínimo vigente, a serem pagos até o dia 10 de cada 

mês, contudo o executado não vem honrando com seu dever de 

alimentante. Assim, em síntese o exequente postula o reajuste da pensão 

alimentícia, devendo ser acrescido ainda 50% das despesas 

extraordinárias, e ainda, seja o executado intimado a pagar o valor de R$ 

6.130,47 referente ao período não adimplido pelo executado. É o 

necessário. DECIDO. Depois de detida análise dos autos, verifico que a 

petição inicial não atende aos requisitos enumerados no art. 319 e 780 do 

Código de Processo Civil. Vê-se que a petição inicial mistura ritos 

processuais incompatíveis, o que ocasionará uma demora processual e 

prejuízos ao menor exequente. Nesse sentido: Ementa: CIVIL E PROCESSO 

CIVIL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO INDETERMINADO. DECISÃO 

MANTIDA. A petição inicial será inepta quando lhe faltar pedido ou causa 

de pedir; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; o 

pedido for indeterminado; e, quando contiver pedidos incompatíveis entre 

si. Constatada uma das hipóteses legais, deve ser indeferida a peça de 

ingresso. (Data de publicação: 16/03/2018 - TJ-MG - Apelação Cível AC 

10079120662543001 MG (TJ-MG). (g.n) Assim, nos termos do art. 780 do 

Código de Processo Civil, rejeito a inicial quanto ao pedido de revisional de 

alimentos eis que o procedimento adotado é diverso do procedimento do 

pedido principal, qual seja execução de alimentos. Ainda, DETERMINO a 

intimação da parte exequente para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

adapte a peça executória, a fim de aditar os pedidos lançados, com o 

intuito de adequar as prestações ao rito de execução de alimentos por 

prisão, e/ou mesmo, por penhora, sob pena de indeferimento. Destacando 

que, o título que embasa a pretensão executória detém natureza judicial e 

o presente procedimento reger-se-á pelas normas do art. 528 e ss. e pelo 

art. 523 e ss., todos do CPC, devendo assim, a parte exequente, indicar as 

prestações que abarcam cada rito. Ponderando a alegação de pobreza e 

nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, defiro a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita. Intime-se. Vila Rica/MT, 17 de setembro de 

2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz Substituto

Expediente

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034828/9/2018 Página 603 de 849



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 50627 Nr: 1111-64.2015.811.0049

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO LIMA JUNQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora através der 

seu advogado, para manifestar-se das fls. 69/71.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 47997 Nr: 1787-46.2014.811.0049

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPR, RLAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO CARVALHO - 

OAB:17882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a comparecer na Segunda 

Secretaria da Comarca de Vila Rica-MT para retirar a Certidão de 

Casamento devidamente averbada com o Divórcio, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65273 Nr: 1087-31.2018.811.0049

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MALVONE RIBEIRO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

considerando o teor da Certidão de fl. 45, impulsiono o feito para intimar a 

parte autora a se manifestar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 45246 Nr: 2222-54.2013.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA PEREIRA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANDRÉ SCHWINGEL - 

OAB:8.957/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A

 Vistos.

Intimem-se as partes para apresentar provas que ainda pretendem 

produzir, no prazo de 10 dias.

Após, conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 43038 Nr: 320-66.2013.811.0049

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDENIR NOVELO, CASSIA BARROS DA SILVA 

SCHUMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, tendo 

em vista o término do prazo de suspensão dos autos, impulsiono para 

intimação da parte autora através de seu advogado para dar andamento 

ao feito, no prazo de 10(dez) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 46383 Nr: 492-71.2014.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDAEL PEREIRA SAMPAIO, IDELFONSO 

COELHO SAMPAIO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora através de 

seu advogado, dos termos da certidão de fls. 114, bem como para dar 

cumprimento a mesma, no sentido de recolhimento da diligência solicitada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 45937 Nr: 107-26.2014.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO NEVES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca da devolução da carta precatória, juntada aos autos as fls. 

140/141, a qual não obteve êxito em sua finalidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61602 Nr: 2036-89.2017.811.0049

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MOREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JESUS MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO SULEK - OAB:3403/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal, acerca da correspondência devolvida: "Para citação do requerido. 

Motivo: mudou-se" (fls. 20 verso).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 60301 Nr: 1346-60.2017.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRED. DE LIVRE ADMISSÃO DE ASS. DO 

ARAGUAIA E XINGU-SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE BRAZ DOS SANTOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal, acerca da correspondência devolvida: "Para citação do requerido. 
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Motivo: desconhecido" (fls. 44 verso), bem como da devolução da carta 

precatória de fls. 41, a qual não obteve êxito em sua finalidade (fls. 43).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 60127 Nr: 1257-37.2017.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRED. DE LIVRE ADMISSÃO DE ASS. DO 

ARAGUAIA E XINGU-SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ALIDECI LEMES, ANTONIO MACHADO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal, acerca das correspondências devolvidas: "Para citação do 

requerido. Motivo: mudou-se" (fls. 49 e 50 verso), respectivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 47553 Nr: 1445-35.2014.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO 

LESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL CORREIA DE CASTRO, TÂNIA MARIA 

DE CASTRO, ONILSON APARECIDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.0077-A, ANDRÉ STUART SANTOS - OAB:10.637, DANIEL 

VICTOR FARIAS CASTRO - OAB:17.609/MT, GUILHERME FREDERICO 

DE FIGUEIREDO CASTRO - OAB:10.647/MS, JEFFERSON WEISS - 

OAB:17628/MT, VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - OAB:18714-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal, acerca das correspondências devolvidas: "Para citação do 

requerido. Motivo: mudou-se e ausente" (fls. 139 e 140 verso), 

respectivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 59072 Nr: 731-70.2017.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE BRAZ DOS SANTOS JUNIOR, JORGE 

BRAZ DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal, acerca da correspondência devolvida: "Para citação do requerido. 

Motivo: mudou-se" (fls. 42).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 44313 Nr: 1249-02.2013.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDELE MAGNÓLIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal, acerca da correspondência devolvida: "Para citação do requerido. 

Motivo: desconhecido" (fls. 72 verso), respectivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 53406 Nr: 743-21.2016.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROCETE INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LUIZ DRESCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO JOAQUIM MARTINELLI - 

OAB:25.430/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal, acerca da correspondência devolvida: "Para citação do requerido. 

Motivo: não existe o numero" (fls. 47 verso).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 51608 Nr: 1675-43.2015.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALZINO OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:MT-12797/B

 Posto isso, julgo improcedente o pedido contido na denúncia e absolvo o 

acusado ALIZINO OLIVEIRA DA SILVA devidamente qualificado nos autos, 

o que faço com fulcro assente no artigo 386, inciso VII, do Código de 

Processo Penal.Considerando a atuação profissional do Defensor Dativo 

nomeado às fls. 53, e observando o disposto no artigo 303 do Provimento 

n.º 41/2016-CGJ (CNGC), arbitro honorários advocatícios em 10 (dez) 

URH’s. Expeça-se certidão com o valor total e corrigido dos honorários 

que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso 

(CNGC, artigo 302, §3º).Transitada esta sentença em julgado, comuniquem 

-se os institutos de identificação deste Estado e Nacional.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61487 Nr: 1964-05.2017.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROCETE INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DÉCIO LUIS TOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÁRBARA FRACARO LOMBARDI 

SELLMER - OAB:43.628

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal, acerca da correspondência devolvida: "Para citação do requerido. 

Motivo: mudou-se" (fls. 25 verso).

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 56631 Nr: 1209-86.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Moraes Rocha Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos a autora para que se manifeste em réplica à 

contestação de REF. 12.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 49304 Nr: 1720-21.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 
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Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renan Araújo Gouveia Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22053/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Chamo o feito à ordem.

Em que pese, a decisão de ref.04 ter fixado multa de 10% sobre o valor 

atualizado da dívida e 10% a título de honorários advocatícios, verifica-se 

que o artigo 523 do CPC não se aplica em relação as execuções em face 

da Fazenda Pública.

Nesta esteira, tendo em vista a ausência de embargos da parte 

executada, determino a expedição de requisição de pequeno valor, 

considerando os valores apresentados na inicial com a respectiva a data 

base para posterior atualização pelo ente devedor quando do pagamento, 

devendo constar expressamente que a dívida objeto destes autos tem 

natureza alimentar, aplicando-se a orientação da Súmula 144 do Superior 

Tribunal de Justiça e art. 6º, § 1º da Lei 9.469/97.

Comprovado o recebimento da requisição, arquivem-se os autos.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

____________________________________

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34984 Nr: 938-19.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renildo Fraga Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT, INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 Código nº: 34984

DESPACHO.

Vistos em correição.

Levando-se em consideração certidão de fl. 106 Informando que não há 

tempo hábil para o cumprimento das diligencias necessárias à realização 

da audiência aprazada na data 03/10/2018, REDESIGNO a oralidade para o 

dia 28 de novembro de 2018 às 14h40min. Intimem-se as partes com as 

cautelas de praxe.

Às providências. Expeça-se o necessário.

Alto Garças/MT, 26 de setembro de 2018.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 13850 Nr: 1026-96.2010.811.0035

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roland Trentini, Companhia de Saneamento do 

Estado de Mato Grosso, Município de Alto Garças - MT, Serafin Carvalho 

Melo, Rogerio Arruda Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT, Frederico da Silveira Barbosa - OAB:7.340 

- A, GISLAINE SARA MOREIRA MORAES MARTINS - OAB:7062, Pétrick 

Joseph Jonodsky Canonico Pontes - OAB:292.306, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código nº: 13850

DESPACHO.

Vistos em correição.

Levando-se em consideração certidão de fl. 840 Informando que não há 

tempo hábil para o cumprimento das diligencias necessárias à realização 

da audiência aprazada na data 10/10/2018, REDESIGNO a oralidade para o 

dia 28 de novembro de 2018 às 15h20min. Intimem-se as partes com as 

cautelas de praxe.

Às providências. Expeça-se o necessário.

Alto Garças/MT, 26 de setembro de 2018.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 32686 Nr: 1039-90.2013.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCYANE LESSA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Auto/Re Cia de Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8184-A/MT

 Cód. 32686

DESPACHO.

Vistos em correição.

Sobre os embargos de declaração, nos termos do art. 1023 §2º do CPC, 

intime-se a parte autora para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Alto Garças/MT, 24 de setembro de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 14600 Nr: 634-25.2011.811.0035

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINARA DE LOURDES ZANON KLASENER, Anselmo 

Schneider, Ivone Kelpinski Schneider

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco CNH Capital S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGENOR DIEGO DA C. BINO - 

OAB:13.950, José Guilherme Júnior - OAB:2615/MT, Ricardo 

Tomczyk - OAB:10.073, Rogério Rodrigues Guilherme - 

OAB:6763/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio kava - OAB:32308, 

Gislaine Sara Moreira Moraes Martins - OAB:7.062, Luiz Rodrigues 

Wambier - OAB:14.469-A/MT

 DESPACHO

Digam as partes as provas que pretendem produzir, justificando a 

pertinência e a necessidade, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, voltem-me os autos imediatamente conclusos.

Intimem-se.

Alto Garças/MT, 20 de setembro de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 13988 Nr: 28-94.2011.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINARA DE LOURDES ZANON KLASENER, 

Anselmo Schneider, Ivone Kelpinski Schneider

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio kava - OAB:32308, 

GISLAINE SARA MOREIRA MORAES MARTINS - OAB:7062, Luiz 

Rodrigues Wambier - OAB:14.469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Castro Alves de 

Melo - OAB:25.383 - OAB/GO, José Guilherme Júnior - 

OAB:2615/MT, Ricardo Tomczyk - OAB:10.073, ROGERIO RODRIGUES 

GUILHERME - OAB:6763

 Código nº: 13988

DESPACHO.

Vistos etc.

Levando-se em consideração as tratativas de acordo conforme petição de 

fl. 216, intime-se o exequente para que se manifeste em termos de 
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prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, voltem-me conclusos.

Alto Garças/MT, 20 de setembro de 2018.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz De Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 10992 Nr: 1445-87.2008.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Inácio de Freitas, José Curi Filho, Moacir 

Ferreira Duarte, Espólio de Paulo Leôncio Amorim dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Edgard da Cunha 

Bueno Filho - OAB:13.604-A/MT

 Código nº: 10992

DECISÃO.

Vistos em correição.

Tendo em vista que após ciência da decisão que deferiu parcialmente os 

pedidos do autor à fl. 588, a parte requerida não obteve êxito em recorrer 

da mesma haja vista que os presentes autos se encontravam em carga 

com o advogado da parte autora, DEFIRO a devolução/restituição do prazo 

recursal ao requerido.

No mais, cumpra-se integralmente a decisão de fl. 588.

Alto Garças/MT, 20 de setembro de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 57029 Nr: 1376-06.2018.811.0035

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FBGDS, EBGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECDSMM, VMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA OVIEDO MILANDRI - 

OAB:OAB/MS 17.666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

PASSINATO AMORIM - OAB:7542

 Vistos em correição.

Ref.36: Ante as justificativas apresentadas defiro o pedido de 

redesignação da audiência anteriormente aprazada. Desse modo, 

remetam-se os autos ao CEJUSC para que seja agendada nova data para 

a realização da audiência de conciliação/mediação. Intimem-se as partes 

com as cautelas de praxe.

 Às providências. Expeça-se o necessário.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 54120 Nr: 399-14.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Francisco de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos a autora para que se manifeste em réplica à 

contestação de REF. 15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 56686 Nr: 1233-17.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deusdete Fernandes Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos a autora para que se manifeste em réplica à 

contestação de REF. 11.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34285 Nr: 360-56.2014.811.0035

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFS, CSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NF, JRVH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISÉS BARBOSA DE QUEIROZ - 

OAB:OAB/MT 11.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Alto Garças-MT - OAB:

 Considerando que este servidor é o credenciado pelo IPC-MS, para c0leta 

de material genético, assim, nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a 

fim de designar o DIA 15 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 09h30min, para a 

referida coleta, que será realizada no recinto do Fórum da Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 56611 Nr: 1203-79.2018.811.0035

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdFdSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR RODRIGUES GOMES - 

OAB:7711

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO estes autos a parte autora para que 

providencie o recolhimento da diligência do oficial de justiça visando o 

cumprimento do mandado de citação/intimação, por meio de guia a ser 

expedida acessando o menu Guias, Diligência do Oficial de Justiça, no 

site:http://www.tjmt.jus.br/

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 38402 Nr: 623-54.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCENI CENAIDE DRESSLER SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de 

condenar o réu a pagar à autora o benefício denominado auxílio doença, a 

partir do indeferimento administrativo, tudo de acordo com o que dispõe a 

Lei nº 8.213/91. As prestações em atraso serão pagas de uma só vez, 

acrescida de juros e correção monetária. Os juros legais são devidos a 

partir da citação Correção monetária e juros das parcelas em atraso 

devem ser aplicadas na forma prevista no Novo Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, observando-se o 

quanto decidido pelo C. STF quando do julgamento da questão de ordem 

nas ADIs 4357 e 4425. Assim, ANTECIPO OS EFEITOS DA SENTENÇA, 

para determinar ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL a imediata 

implantação do benefício de AUXÍLIO DOENÇA à parte autora, no prazo 

máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, sob pena de multa. Condeno o 

Instituto réu ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% 

sobre o valor da condenação, correspondente às parcelas vencidas, de 

acordo com a Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça, adicionados 

aos acréscimos legais a partir da presente data. Como o valor da 

condenação é inferior a 1.000(mil) salários mínimos, está dispensado o 

reexame necessário da decisão, nos termos do artigo 496, § 3º, I, do 

C.P.C. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as 
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cautelas de praxe.____________________________________LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 52299 Nr: 2937-02.2017.811.0035

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMARGO DE OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA-ME, João 

Luiz Camargo de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JF COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS 

AUTOMOTORES EIRELI-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAKSON RICARDO FREIER - 

OAB:13420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 27.11.2018 às 14:00 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 53288 Nr: 88-23.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lauriene Barcarolo Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE MINEIROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22053/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DANTAS PIRES - 

OAB:16.579/GO

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, tornando 

definitiva a liminar concedida à ref.04, razão por que DECLARO 

INEXISTENTE o débito discutido nos autos, bem como CONDENO a 

empresa HOSPITAL DAS CLINICAS DE MINEIROS LTDA ao pagamento da 

quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos 

morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao 

mês, nos termos do art. art. 406 do CC, c/c o § 1º do art. 161 do CTN, cuja 

incidência deverá ser feita a partir do evento danoso, bem como a 

correção monetária sob o índice o INPC a partir da prolação da sentença. 

Condeno o requerido ao pagamento das custas, demais despesas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da 

causa. PRIC. ______________________________Lener Leopoldo da Silva 

CoelhoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 53288 Nr: 88-23.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lauriene Barcarolo Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE MINEIROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22053/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DANTAS PIRES - 

OAB:16.579/GO

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito as partes para intimá-las do 

inteiro teor da sentença de Ref.33.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 57336 Nr: 1465-29.2018.811.0035

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rudolf Thomas Maria Aernoudts

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SEBASTIÃO OTONI DE 

CARVALHO SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA 

- OAB:8322/O, João Batista de Araújo e Silva - OAB:4208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO estes autos a parte autora para que 

providencie o recolhimento da diligência do oficial de justiça visando o 

cumprimento do mandado de citação/intimação, por meio de guia a ser 

expedida acessando o menu Guias, Diligência do Oficial de Justiça, no 

site:http://www.tjmt.jus.br/

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 57528 Nr: 1550-15.2018.811.0035

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON LINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 Código nº: 57528

Vistos em correição.

Ref. 19: Ante a justificativa apresentada, DEFIRO o pedido e REDESIGNO a 

audiência de instrução e julgamento anteriormente aprazada para o dia 18 

de outubro de 2018 às 10h20min. Intimem-se as partes com as cautelas de 

praxe.

 Às providências. Expeça-se o necessário.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010138-40.2016.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM (ADVOGADO(A))

EZEQUIEL DIAS DE ARAUJO (EXEQUENTE)

CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON CESAR DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Nos termos da CNGC impulsiono o presente feito à parte autora, na 

pessoa do seu patrono para atualizar o valor da divida. Alto Garças, 27 de 

setembro de 2018. GERSON NUNES DOS SANTOS Gestor Judiciário SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS E 

INFORMAÇÕES: RUA DOM AQUINO, 383, CENTRO, ALTO GARÇAS - MT - 

CEP: 78770-000 - TELEFONE: (66) 34711559

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 50423 Nr: 2122-91.2018.811.0092

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MACHARETH & CIA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J V MARQUES COMERCIO DE CALÇADOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO PARZIANELLO - 

OAB:42143

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite(m)-se o(s) requerido(s), para cumprir(em) a obrigação referida na 

inicial ou oferecer(em) embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, contados 

da juntada aos autos do comprovante de citação devidamente cumprido, 

sob pena de revelia e conversão automática do procedimento em 

processo executivo, lastreado em título judicial.

 Cumprida a obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, ficará(ão) o(s) 

requerido(s) dispensado(s) do pagamento de custas processuais (art. 

701, § 1º do CPC) e fixados os honorários advocatícios em cinco por 

cento do valor da causa (art. 701, “caput”).

 Advirta(m)-se o(s) requerido(s) que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte autora e comprovando o depósito de 
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30% (trinta por cento) do valor cobrado, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, poderá(ão) requerer que lhe seja permitido pagar 

o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 701, § 5º c/c. art. 

916).

 Advirta(m)-se o(s) requerido(s) de que quaisquer manifestações nos 

autos deverão ser apresentadas por patrono regularmente constituído.

Defiro a parte autora os benefícios da justiça gratuita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 19832 Nr: 1427-55.2009.811.0092

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isaque Moraes França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Vara Única de Alto Taquari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Teles Machado - 

OAB:10.195-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que serve a presente para fins de intimar a parte autora, por 

meio de seu defensor, acerca da r. sentença abaixo transcrita: Vistos etc.

1. Trata-se de pedido de restituição de valores penhorados via Bacenjud, 

em conta pertencente ao Requerente no valor de R$ 10.249,79 (dez mil 

duzentos e quarenta e nove reais e setenta e nove centavos), nos autos 

de código 18472.

Alega o requerente serem os referidos valores de caráter salarial, obtidos 

através de trabalho lícito.

Instruem o pedido os documentos de fls. 11/12.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público pugnou pelo 

indeferimento do pedido, porque o requerente não comprovou ser os 

valores obtidos de forma lícita e ter caráter salarial [fls. 20/22].

É o relato do essencial. Fundamento. Decido.

2. O artigo 120, caput, do Código de Processo Penal, permite a restituição 

de coisas apreendidas, desde que não exista dúvida quanto ao direito do 

requerente.

Pois bem.

Nos autos da ação penal principal – Código 18472 – fora deferido a 

restituição de tais valores, porém, ficou consignado que tais valores 

somente seriam restituídos em caráter de verba salarial e mediante 

comprovação.

Contudo, não houve a juntada de documentos que comprovassem o 

alegado em petição inicial, restando assim prejudicado o pedido.

Insta consignar que o requerente somente juntou aos autos cópia da 

carteira de trabalho, o que por si só não caracteriza provas robustas e 

concretas, a ensejar o deferimento do pleito.

3. Julgo improcedente o pedido de restituição.

Custas e despesas processuais pelo requerente. Sem verba honorária.

Ciência ao patrono do requerente e ao representante do Ministério Público.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com baixa, inclusive na 

distribuição, observadas as cautelas legais.

Publicada com a inserção no Sistema Informatizado Apolo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Alto Taquari, 1 de dezembro de 2015.

Luis Felipe Lara de Souza

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 49507 Nr: 1751-30.2018.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elielson Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA - 

OAB:216936

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante a 

tempestividade da contestação juntada aos autos na Ref. 11, impulsiono 

estes autos por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por 

meio de seu advogado, para, querendo, apresentar Impugnação à 

Contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 49476 Nr: 1740-98.2018.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNY ANTONIO KOCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI - OAB:180242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante a 

tempestividade da contestação juntada aos autos na ref. 13, impulsiono 

estes autos por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por 

meio de seu advogado, para, querendo, apresentar Impugnação à 

Contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 50409 Nr: 2118-54.2018.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Araguaia Comércio de Insumos Agrícolas Ltda, 

Juizo de Direito da Comarca de Canarana-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO APARECIDO GONÇALVES , Juizo da 

Comarca de Alto Taquari-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO ROGÉRIO PARIS - 

OAB:7526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente para no prazo de 30 (trinta) dias providenciar o 

recolhimento das custas judiciais, sob pena de devolução da missiva (art. 

390 da CNGC), uma vez que as custas juntadas aos autos referem-se à 

Comarca de Água Boa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 48257 Nr: 1248-09.2018.811.0092

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Sachser Bigas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Syngenta - Proteção de Cultivos Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roadam Jhonei de Paula Leal - 

OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:10.365-A/MT

 Certifico, em cumprimento a r. determinação de Ref. 12, que serve a 

presente para fins de intimar as partes para que, no prazo de 10 dias, 

especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, explicitando o 

cabimento e pertinência das mesmas. Nesta oportunidade, caso haja 

necessidade de prova testemunhal, já deverá ser colacionado aos autos, 

o respectivo rol de testemunhas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46269 Nr: 289-38.2018.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Douglas Júnior Turchetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enzo Automóveis Concessionária LTDA, 

CHRYSLER GROUP DO BRASIL COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roadam Jhonei de Paula Leal - 

OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, impulsiono 

estes autos por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por 

meio de seu procurador, para se manifestar acerca da correspondência 

devolvida de Ref. 39.

Juizado Especial Cível e Criminal
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Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-27.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES CARDOSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

1000017-27.2018.8.11.0092. REQUERENTE: FABIO ALVES CARDOSO 

REQUERIDO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. Vistos. 1. DEFIRO 

o pedido formulado pela parte exequente para autorizar o levantamento 

dos valores vinculados aos autos, mediante transferência bancária na 

conta indicada. Antes, porém, de ser expedido o competente alvará, 

DETERMINO a intimação da parte contrária, para tomar ciência do inteiro 

teor desta decisão, bem como para, querendo, apresentar impugnação ou 

recurso, no prazo legal. 2. Transcorrendo o prazo sem manifestação, 

CERTIFIQUE-SE, e depois de escoado o prazo de 02 (dois) dias úteis (art. 

1º, §1º, Provimento nº 68/2018-CNJ), EXPEÇA-SE o competente alvará. 3. 

Com o levantamento, caso nada mais seja requerido pela parte exequente, 

no prazo de 5 (cinco) dias, REMETAM-SE os autos conclusos para 

extinção (art. 924, II, do CPC). 4. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, providenciando 

e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 56773 Nr: 1432-86.2018.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ely de Paula Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONIR ADRIANO CONTREIRA - 

OAB:22337/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 1432-86.2018.811.0084

Código: 56773.

Vistos.

 Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais e 

materiais com pedido liminar ajuizada por APARECIDO GOMES em face 

ELY DE PAULA BORGES.

 Compulsando os autos, verifico que a parte autora não juntou aos autos 

documentos pessoais do requerente, procuração, tão pouco comprovante 

de pagamento das custas processuais, conforme certidão acostada aos 

autos.

 Diante disso, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de quinze (15) dias, 

EMENDAR a exordial, fazendo juntar aos autos os documentos 

necessários bem como procedendo ao recolhimento das custas 

processuais, ou, juntar aos autos os respectivos comprovantes, sob pena 

de indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 320 e 321 do CPC/2015.

 Após decorrido tal prazo, com ou sem a emenda, CERTIFIQUE-SE e façam 

os autos CONCLUSOS para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Apiacás-MT, 26 de setembro de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 56754 Nr: 1426-79.2018.811.0084

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdAS, EAdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNDO, ELDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1426-79.2018.811.0084.

Código: 56754.

Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora não juntou 

comprovante de endereço. Diante disso, INTIME-SE o requerente, para no 

prazo de 15 (quinze) dias EMENDAR a exordial, trazendo os autos o 

referido documento.

Após, com ou sem emenda, CERTIFIQUE-SE e, façam os autos 

CONCLUSOS para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Apiacás-MT, 26 de setembro de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 56700 Nr: 1404-21.2018.811.0084

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KBdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDBG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ARBITRO ALIMENTOS PROVISÓRIOS ao alimentando no valor de R$: 

305,28 (trezentos e cinco reais e vinte e oito centavos) equivalente a 32% 

(trinta e dois por cento) do salário mínimo vigente, a serem depositados na 

conta corrente nº 024534-8, Agencia 1380, banco Bradesco, em nome da 

genitora, sendo os mesmos devidos a partir da citação, visto que 

ausentes elementos concretos quanto à real capacidade financeira do 

alimentanteDas tutelas provisórias. POSTERGO a análise do pedido liminar 

de guarda para após o aporte de prova técnica hábil a subsidiar a decisão 

a ser proferida por este Juízo de forma mais eficiente, assim, DETERMINO 

a realização de estudo psicossocial, a fim de se comprovar as condições 

psicológicas e materiais da pretensa tutora para a assunção do encargo, 

devendo a equipe apresentar o relatório no prazo de cinco dias anteriores 

a audiência de conciliação, assim, INTIME-SE via mandado a Assistente 

Social e a Psicóloga credenciadas junto ao TJMT para que realizem um 

estudo psicossocial junto à residência da Sra. KETHELEN BIANCA DOS 

SANTOS ALMEIDA, juntando-se o relatório final no prazo de cinco dias 

antes da audiência de conciliação. Providencie a Secretaria do Juízo as 

comunicações necessárias.Em prosseguimento ao feito, nos termos do 

artigo 344 do CPC, DETERMINO à secretaria da vara que designe audiência 

de conciliação junto com a conciliadora credenciada com urgência, por se 

tratar de interesse de menor. Após, cite-se com urgência a parte 

requerida, expedindo carta precatória à comarca de Nova Bandeirantes, e 

intimem-se ambas as partes para que compareçam à audiência, 

devidamente acompanhadas por seus advogados, consignando-se as 

advertências do art. 334, § 8º, e art. 344, ambos do CPC, cientificando-a 

de que o prazo de contestação (15 dias) será contado na forma do art. 

335 do CPC.Ciência ao Ministério Público.Apiacás-MT, 19 de setembro de 

2018.Tibério de Lucena BatistaJuiz Substituto

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 28659 Nr: 2083-09.2011.811.0038

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comercio Regional de Alimentos Ltda
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleucia Alves da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edinaldo Socorro da Silva - 

OAB:MT/ 8186-B, João Gabriel Silva Tirapelle - OAB:MT/ 10.455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que, ciente do inteiro teor do 

oficio/documento juntado aos autos na presente data, ref. 20, entre em 

contato com a Segunda Vara Cível da Comarca de Contgem/MG, a fim de 

proceder com o adimplementos das custas concernentes a distribuição da 

missiva n. 5009763-30.2018.8.13.0079, no prazo informado no referido 

documento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 55481 Nr: 322-35.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Fernandes Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora acerca do inteiro teor do oficio/comunicado de 

implantação de benefício juntado aos autos no dia 26/9/2018, ref. 8, para 

os devidos fins.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 50649 Nr: 478-91.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Crispim de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo 

EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – CPC, art. 

794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925 -, assim como defiro 

eventual pedido de desentranhamento dos documentos originais que 

instruíram a ação, mediante a sua substituição por cópia reprográfica, que 

deverá ser certificado nos autos.Com relação aos emolumentos e custas 

judiciais, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da 

demanda e as despesas com diligências/transporte dos OJAs, salvo se 

proporcionou meios para o cumprimento do ato – CNGC, art. 649, § 5º, III 

c/c art. 648 -, correios e fotocópias, por não se constituírem custas ou 

emolumentos – CNGC, art. 460, caput e § 2º; TJMT PLENO, Agravo 

Regimental Cível n. 1000783-02.2017.8.11.0000, DJE n. 10042, de 

20/6/2017, e Expediente CIA n. 0074599-34.2017.8.11.0000; CNJ, Pedido 

de Providências n. 0002026-73.2015.2.00.0000; STF, RE n. 108.183 e ADI 

n. 3694; STJ, Recurso Repetitivo Tema n. 396, REsp 1144687/RS e 

Enunciado n. 190 da Súmula do STJ -, isenta a autarquia - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS - perante a Justiça do Estado de 

Mato Grosso - Lei Estadual n. 7.603/2011, art. 3º, I; Prov. 27/04 – CM, art. 

4º, parágrafo único; CNGC, art. 460 e ss. -, inexistindo no presente feito a 

necessidade de ressarcimento de valores despendidos pela parte 

vencedora, uma vez que a parte adversa é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita, contudo deverá realizar o pagamento/adimplemento das 

despesas com diligências de OJA, correios e fotocópias, eventualmente 

existentes, o que deverá ser certificado e exigido quando do trânsito em 

julgado.Após o trânsito em julgado, certifique.Nada requerido do trânsito 

em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte.Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - 

“Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em 

que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”,P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 62630 Nr: 1382-09.2015.811.0038

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Petrona Ajala de Rojas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Maman Dorigatti - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hamilton Rufo Junior - 

OAB:MT - 8251-B, Jair Roberto Marques - OAB:MT - 8969 B

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO, apresentados pelo 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em AÇÃO DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA CONTRA 

A FAZENDA PÚBLICA, apenso aos autos do processo n. 

1442-92.2006.811.0038 (código 15678).

Em análise aos autos em apenso, verifico que às fls. 141/144 a parte 

autora juntou petição de renúncia da procuração outorgada aos 

advogados Drs. Hamilton Rufo Junior e Fabiano Giampietro Morales e 

juntou nova procuração em nome da advogada Dra. Paula Regina 

Cardoso. Posteriormente foram juntadas petições assinadas pelo 

advogado Dr. Jair Roberto Marques – fls. 148 e 156/156v -, o qual 

inclusive foi o signatário do pedido de cumprimento de sentença – fls. 

163/164, assim como das petições de Ref: 6, 8, 25 dos presentes 

embargos à execução. Contudo, não constatei a existência nos autos de 

procuração em nome do Dr. Jair Roberto Marques, tampouco de petição de 

substabelecimento da Dra. Paula Regina em seu favor.

Isso posto, DETERMINO a intimação dos advogados para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, juntem aos autos procuração da parte autora em nome 

do Dr. Jair Roberto Marques ou substabelecimento da Dra. Paula Regina 

Cardoso em favor do referido advogado, sob pena serem considerados 

ineficazes os atos não ratificados relativamente àquele em cujo nome 

foram praticados – NCPC, art. 104, § 2º.

Apresentado o necessário ou transcorrido o prazo in albis, volte-me 

concluso para decidir em prosseguimento.

Cumpra.

Às providência

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 60724 Nr: 667-64.2015.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juscelino Marinho dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Tranjao LTDA- ME, Nobre 

Seguradora do Brasil S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Emilia Gonçalves de 

Rueda - OAB:PE/ 23.748, Otávio Fernando de Oliveira - 

OAB:225031/SP

 Visto e bem examinado

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO – RITO COMUM 

ORDINÁRIO – ajuizada por JUSCELINO MARINHO DOS SANTOS em 

desfavor da TRANSPORTADORA TRANJAO – LTDA-ME – e NOBRE 

SEGURADORA DO BRASIL S.A –, cujas provas serão verificadas de 

acordo com o disposto na legislação processual – CPC, art. 333/NCPC, art. 

373 – e, por não ser a hipótese de julgar antecipadamente o pedido – 

NCPC, art. 355. DETERMINO a intimação das partes para que especifiquem, 

no prazo de 10 (dez) dias, as provas que pretendam produzir, 

esclarecendo se desejam a produção de alguma prova em audiência de 

instrução, especificando-as e justificando objetivamente – NCPC, arts. 369 

e 370, caput –, uma vez que indeferirei, em decisão fundamentada, as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias – NCPC, arts. 357, V e 370, 

parágrafo único –, ou se objetivam o julgamento antecipado/imediato da 

lide, porque entendem que não há necessidade de produção de outras 

provas – NCPC, art. 355, I –, hipótese está em que o processo deverá 

retornar concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 22194 Nr: 975-13.2009.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nevita Cardoso do Prado
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Ciente do Ofício COREJ/IT, enviado pela Coordenadoria de Execução 

Judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1ª, em que 

informa a existência de créditos disponibilizados, razão pela qual 

DETERMINO que oficie ao Departamento da Conta Única para que vincule 

os valores aos autos, retornando-me concluso para a expedição do alvará 

judicial de levantamento da forma pleiteada.

Com relação ao pedido de restabelecimento do benefício de 

AUXÍLIO-DOENÇA, DETERMINO que intime o Instituto requerido para 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias e, após o devido processo legal, 

contraditório e ampla defesa, volte-me para decidir sobre isso.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 23357 Nr: 2149-57.2009.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Candido da Silva Puger

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Ciente do Ofício COREJ/IT, enviado pela Coordenadoria de Execução 

Judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1ª e juntado nos 

autos do processo, razão pela qual e diante do pedido expresso, expedi 

os alvarás judiciais de levantamento dos honorários de sucumbência e o 

crédito da parte requerente, ambos em nome do advogado do beneficiário, 

quem é destinatário/credor dos honorários e tem poderes especiais no 

instrumento de mandato, para liberação do importe depositado/constrito em 

favor do credor/beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de 

qualquer meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a 

liberação do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se 

possível, atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - 

Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss.

Ademais, considerando que essa expedição ocorre de forma eletrônica 

pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta bancária 

indicada, DETERMINO que dê ciência ao(à) advogado(a) constituído(a), 

através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se 

dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo 

de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - CPC, 

art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.

Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, volte-me concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 24231 Nr: 268-11.2010.811.0038

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBP, JBdO, MVOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milena Gonçalves de 

Alcantara - OAB:MT - 19644/O

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ARAPUTANGA - MT

VARA ÚNICA/JUIZADO ESPECIAL

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA

 FEITOS CÍVEIS: 268-11.2010.811.0038

CÓDIGO: 24231

Em atendimento a determinação deste Juízo (ref. 20), designo a audiência 

conciliatória para a data de 09 de outubro de 2018, às 14h45min, 

recomendando a Secretaria que providencie as diligências necessárias.

 Araputanga/MT, 27 de setembro de 2018.

Marcilene Alves da Silva

Conciliadora

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 27202 Nr: 651-52.2011.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eni Miguel dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO – RITO COMUM 

ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO 

SOCIAL – INSS –, cujas provas serão verificadas de acordo com o 

disposto na legislação processual - CPC, art. 333/NCPC, arts. 357, II e 373 

– e, portanto, DETERMINO a intimação das partes para que esclareçam, no 

prazo de 10 (dez) dias, se desejam a produção de alguma prova em 

audiência de instrução, especificando-as e justificando objetivamente – 

NCPC, arts. 369 e 370, caput -, uma vez que indeferirei, em decisão 

fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias – NCPC, 

arts. 357, V e 370, parágrafo único -, ou se objetivam o julgamento 

antecipado/imediato da lide, porque entendem que não há necessidade de 

produção de outras provas – NCPC, art. 355, I -, hipótese está em que o 

processo deverá retornar concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010010-45.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO (ADVOGADO(A))

ADAO AUGUSTO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico que a sentença proferida nos autos transitou em julgado. 

ARAPUTANGA, 27 de setembro de 2018 MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010010-45.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO (ADVOGADO(A))

ADAO AUGUSTO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico que a sentença proferida nos autos transitou em julgado. 

ARAPUTANGA, 27 de setembro de 2018 MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000444-26.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE FATIMA GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

ALICE BERNADETE PARRA MERINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão de Decurso de Prazo 

Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente 

data, qualquer manifestação do(a) REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

ARAPUTANGA. . ARAPUTANGA, 27 de setembro de 2018. JUSCENIL 

ALVES DE ARRUDA SOUZA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA 

CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 

TELEFONE: (66) 32611273

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22369 Nr: 886-55.2011.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, A 

Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Max Weyzer Mendonça de Oliveira, Adelaíde 

Severino Gonçalves, Denivaldo Antonio de Santana, Manuel de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Alves Bastos Filho 

- OAB:31624A, José Carlos de Almeida Benevides - 

OAB:8159-A/MT, LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:MT/10186/O, Nilton Gomes da Silva - OAB:851/MT, Reinaldo 

Josetti de Oliveira - OAB:11145/MT, Vânia Maria Baênia Pétrus 

Costa - OAB:7.636/GO, WESEN CLEVER DA SILVA - OAB:1.6171/GO

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 431, 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 

1.035, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de 

Justiça – CNGC, bem como diante do EXCESSO DE PRAZO na manutenção 

de carga dos autos acometida pelo Dr. Wesen Clever da Silva, INITMA-SE 

o douto causídico suso mencionado para que proceda a devolução dos 

autos no prazo de 03 (três) dias sob pena sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 57546 Nr: 807-66.2017.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carmelino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassio Vinicius Fonseca 

Meira - OAB:23.680

 Tendo-se em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7º, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 

1.035, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de 

Justiça – CNGC, IMPULSIONO os presentes autos para Intimar a parte ré, 

via DJE/MT, por meio de seu procurador legalmente constituído, da 

designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 05/12/2018, 

às 15h10min., a ser realizada no Fórum da comarca de Arenápolis/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 57332 Nr: 696-82.2017.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geovane Gonçalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassio Vinicius Fonseca 

Meira - OAB:23.680

 Tendo-se em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7º, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 

1.035, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de 

Justiça – CNGC, IMPULSIONO os presentes autos para Intimar a parte ré, 

via DJE/MT, por meio de seu procurador legalmente constituído, da 

designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 28/11/2018, 

às 16h, a ser realizada no Fórum da comarca de Arenápolis/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 20517 Nr: 899-88.2010.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, A 

Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Roberto dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:MT/10186/O

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 431, 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 

1.035, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de 

Justiça – CNGC, bem como diante do EXCESSO DE PRAZO na manutenção 

de carga dos autos acometida pelo Dr. LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA, INITMA-SE o douto causídico suso mencionado para que proceda 

a devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias sob pena sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 54173 Nr: 2075-92.2016.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Quintino França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIO VINICIUS FONSECA 

MEIRA - OAB:23680/O

 Tendo-se em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7º, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 

1.035, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de 

Justiça – CNGC, IMPULSIONO os presentes autos para Intimar a parte ré, 

via DJE/MT, por meio de seu procurador legalmente constituído, da 

designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 28/11/2018, 

às 15h30min., a ser realizada no Fórum da comarca de Arenápolis/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45103 Nr: 979-13.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronismar Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orivaldo Cláudio Machado, Alcedino Quirino 

Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Maria Barbosa - 

OAB:MT/12107, Luis Carlos de Paulo Barbosa - OAB:MT/12107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3.881, Gilmar Gomes de Souza - OAB:9.228/MT

 VISTOS.

I. Considerando a notícia do falecimento da parte requerida (fl. 117), 

SUSPENDO o andamento do feito (art. 313, I, CPC).

 II. INTIME-SE o Patrono do requerida para que proceda a habilitação de 

todos os herdeiros no presente processo, no prazo de 30 dias.
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III. Em seguida, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e tornem-me os 

autos conclusos.

CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 64116 Nr: 4641-77.2017.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Alves de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIO VINICIUS FONSECA 

MEIRA - OAB:23680/O

 Tendo-se em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7º, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 

1.035, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de 

Justiça – CNGC, IMPULSIONO os presentes autos para Intimar a parte ré, 

via DJE/MT, por meio de seu procurador legalmente constituído, da 

designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 28/11/2018, 

às 14h10min., a ser realizada no Fórum da comarca de Arenápolis/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 21639 Nr: 148-67.2011.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emiliano Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT, José Afonso Fraga - OAB:8792-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Ferreira Leite - 

OAB:14081/MT

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 431, 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 

1.035, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de 

Justiça – CNGC, bem como diante do EXCESSO DE PRAZO na manutenção 

de carga dos autos acometida pelo Dr. ARNALDO SILVA ARAUJO, 

INITMA-SE o douto causídico suso mencionado para que proceda a 

devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias sob pena sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 11109 Nr: 1210-55.2005.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qual. 

Industrial - INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Beneficiadora J J Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aécio Benedito Ormond - 

OAB:6397

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 431, 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 

1.035, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de 

Justiça – CNGC, bem como diante do EXCESSO DE PRAZO na manutenção 

de carga dos autos acometida pelo Dr. Aécio Benedito Ormond, INITMA-SE 

o douto causídico suso mencionado para que proceda a devolução dos 

autos no prazo de 03 (três) dias sob pena sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 30 Nr: 5-26.1984.811.0026

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olga do Nascimento Alves, Benedito Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Italo Domicio Borba - 

OAB:5.208/MT, LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS - OAB:23652/O

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 431, 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 

1.035, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de 

Justiça – CNGC, bem como diante do EXCESSO DE PRAZO na manutenção 

de carga dos autos acometida pelo Dr. LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS, 

INITMA-SE o douto causídico suso mencionado para que proceda a 

devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias sob pena sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 17147 Nr: 758-40.2008.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Nova Marilândia / 

MT, A Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Álvaro Barboza Cardoso, vulgo "Cafuné", 

Vancleiton Nascimento Picalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: O Minstério Público - 

OAB:095/95

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Bosco Ribeiro Barros 

Júnior - OAB:9.607/MT, Paulo César Zamar Taques - OAB:4659 - Mt, 

SILVIO FERREIRA FREITAS - OAB:19920/O, Thiago Arrais de Carvalho 

- OAB:15109/MT

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 431, 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 

1.035, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de 

Justiça – CNGC, bem como diante do EXCESSO DE PRAZO na manutenção 

de carga dos autos acometida pelo Dr. SILVIO FERREIRA FREITAS, 

INITMA-SE o douto causídico suso mencionado para que proceda a 

devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias sob pena sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 52941 Nr: 1147-44.2016.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Macedo Barroso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassio Vinicius Fonseca 

Meira - OAB:23.680

 Tendo-se em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7º, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 

1.035, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de 

Justiça – CNGC, IMPULSIONO os presentes autos para Intimar a parte ré, 

via DJE/MT, por meio de seu procurador legalmente constituído, da 

designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 04/12/2018, 

às 14h, a ser realizada no Fórum da comarca de Arenápolis/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 30 Nr: 5-26.1984.811.0026

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olga do Nascimento Alves, Benedito Alves
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Italo Domicio Borba - 

OAB:5.208/MT, LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS - OAB:23652/O

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 431, 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 

1.035, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de 

Justiça – CNGC, bem como diante do EXCESSO DE PRAZO na manutenção 

de carga dos autos acometida pelo Dr. LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS, 

INITMA-SE o douto causídico suso mencionado para que proceda a 

devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias sob pena sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10921 Nr: 1024-32.2005.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT, Antônio Geraldo 

Wrobel, João Carlos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Eustáquio da Silva, Orlando Waldemar 

Van Grol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CÉZAR SANTOS REIS 

- OAB:22096/O, Francismar Sanches Lopes - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS BERNARDO SOUZA - 

OAB:3898/O

 Tendo-se em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7º, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 

1.035, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de 

Justiça – CNGC, IMPULSIONO os presentes autos para Intimar a parte 

autora, via DJE/MT, por meio de seu procurador legalmente constituído, da 

audiência de conciliação/mediação, designada para o dia 08/11/2018, às 

13hmin., a ser realizada no CEJUSC da comarca de Arenápolis/MT, bem 

como para no prazo de 05(cinco) dias comprove o pertinente recolhimento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça e/ou manifeste-se requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22593 Nr: 1111-75.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Nunes Ferreira, Silvio Cezar de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, através 

de seu Advogado contituído, via Dje, a fim de que a parte providencie, no 

prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento da valor correspondente a 

diligência do senhor Oficial de Justiça, para que seja o Executado intimado 

a manifestar-se acerca do pedido de desistência formulado à fl. 61. 

Salientamos que somente o Executado Rubens Nunes Ferreira foi citado 

(fl. 42), e o seu endereço não é alcançado pelos serviços dos Correios, 

de forma que se faz necessário a expedição de mandado para 

cumprimento através de Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10921 Nr: 1024-32.2005.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT, Antônio Geraldo 

Wrobel, João Carlos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Eustáquio da Silva, Orlando Waldemar 

Van Grol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CÉZAR SANTOS REIS 

- OAB:22096/O, Francismar Sanches Lopes - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS BERNARDO SOUZA - 

OAB:3898/O

 endo-se em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7º, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 

1.035, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de 

Justiça – CNGC, IMPULSIONO os presentes autos para Intimar a parte 

autora, via DJE/MT, por meio de seu procurador legalmente constituído, da 

audiência de conciliação/mediação, designada para o dia 08/11/2018, às 

13hmin., a ser realizada no CEJUSC da comarca de Arenápolis/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40412 Nr: 226-27.2012.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Armindo Dias Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rayner Carvalho Medeiros - 

OAB:14799-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC e Ordem de Serviço n° 002/2018 Vara Única, IMPULSIONO os autos 

a fim de intimar a parte autora, via DJE/MT, por meio de seu procurador 

legalmente constituído, para, querendo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41771 Nr: 1987-93.2012.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Mendes Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick Henrique Dias Prado - 

OAB:17642/MT, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 431, 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 

1.035, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de 

Justiça – CNGC, bem como diante do EXCESSO DE PRAZO na manutenção 

de carga dos autos acometida pelo Dr. Erick Henrique Dias Prado, 

INITMA-SE o douto causídico suso mencionado para que proceda a 

devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias sob pena sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42828 Nr: 959-56.2013.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Antonio Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick Henrique Dias Prado - 

OAB:17642/MT, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 431, 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 

1.035, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de 

Justiça – CNGC, bem como diante do EXCESSO DE PRAZO na manutenção 

de carga dos autos acometida pelo Dr. Erick Henrique Dias Prado, 

INITMA-SE o douto causídico suso mencionado para que proceda a 

devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias sob pena sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França
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 Cod. Proc.: 44191 Nr: 199-73.2014.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Hilária de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I – Ciente do Ofício COREJ/IT, enviado pela Coordenadoria de Execução 

Judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1ª e juntado nos 

autos do processo, DETERMINO que expeça alvará judicial de 

levantamento para recebimento em nome da parte credora e/ou seu 

advogado, caso este tenha poderes para essa finalidade.

II - Com a efetiva expedição e entrega do alvará judicial de levantamento 

para liberação do importe depositado, o(a) beneficiário(a) deverá ser 

cientificado(a), através de qualquer meio de comunicação, da decisão ou 

despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao beneficiário ou 

ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações dispostas no 

Capítulo 2, Seção 13 (Depósitos e Alvarás Judiciais), da CNGC, art. 488 e 

ss.

III - Ademais, DÊ CIÊNCIA ao(à) advogado(a) constituído(a), através de 

publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se dá integral 

quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo de 10 (dez) 

dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao adimplemento 

e o processo extinto pela satisfação da obrigação (art. 924, II, CPC).

IV - Manifestado pelo adimplemento ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, tornem-me concluso para sentença – código n. 36.

V - CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

Arenápolis/MT, 21 de julho de 2017.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito em Cooperação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 19498 Nr: 1393-84.2009.811.0026

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orivaldo Cláudio Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcedino Quirino Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecido Batista dos Santos - 

OAB:3881/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Gomes de Souza - 

OAB:9228-MT

 VISTOS.

I. Considerando que aportou nos autos em apenso (código 45103) notícia 

do falecimento da parte autora, SUSPENDO o andamento do feito (art. 313, 

I, CPC).

 II. INTIME-SE o Patrono do requerente para que proceda a habilitação de 

todos os herdeiros no presente processo, no prazo de 30 dias.

III. Em seguida, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e tornem-me os 

autos conclusos.

IV. Sem prejuízo, traslade cópia da certidão de óbito juntada nos autos de 

Código 45103 (em apenso) para este processo.

 CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43984 Nr: 2198-95.2013.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Rodrigues Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(a/s) advogado(a/s) da parte requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, oferecer meios ou proceder com o recolhimento do valor da 

diligência do senhor Oficial de Justiça, atentando-se para a quantidade de 

atos, localidade do cumprimento da medida, bem como para a 

necessidade, ou não, de Oficial de Justiça reforço.

Saliento que os valores devidos deverão ser pagos mediante o 

recolhimento de guia a ser emitida junto ao site do tribunal de justiça na 

rede mundial de computadores (www.tjmt.jus.br) no link de emissão de 

guia de diligência, devendo, ao fim, encaminhar o comprovante do depósito 

por intermédio de petição nos autos respectivos.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com esta serventia através do 

telefone (65) 3343-1375.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42831 Nr: 962-11.2013.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Estevão Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick Henrique Dias Prado - 

OAB:17642/MT, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 431, 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 

1.035, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de 

Justiça – CNGC, bem como diante do EXCESSO DE PRAZO na manutenção 

de carga dos autos acometida pelo Dr. Erick Henrique Dias Prado, 

INITMA-SE o douto causídico suso mencionado para que proceda a 

devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias sob pena sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45029 Nr: 929-84.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DOS SANTOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick Henrique Dias Prado - 

OAB:17642/MT, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 431, 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 

1.035, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de 

Justiça – CNGC, bem como diante do EXCESSO DE PRAZO na manutenção 

de carga dos autos acometida pelo Dr. Erick Henrique Dias Prado, 

INITMA-SE o douto causídico suso mencionado para que proceda a 

devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias sob pena sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 56899 Nr: 415-29.2017.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Wagner dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido de fls. 103/105.

 2. Considerando a realização de acordo entre as partes e o requerimento 

realizado pela parte exequente, DETERMINO a baixa do gravame judicial de 

fl. 78.
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3. Não havendo requerimentos pendentes de análise e nem outras 

determinações pendentes de cumprimento, TORNEM os autos para o 

arquivo.

 Às providências

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 60260 Nr: 2493-93.2017.811.0026

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Nova Marilândia / 

MT, Abigail Oliveira do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wender dso Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ABIGAIL OLIVEIRA DO NASCIMENTO, 

Cpf: 06037233144, Rg: 2335360-0, Filiação: Maria das Dores Oliveira 

Santos e Luiz Ferreira do Nascimento, data de nascimento: 04/12/1996, 

brasileiro(a), natural de Tangará da Serra-MT, solteiro(a), serviços gerais, 

Telefone 65 98479 2633. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido em apreço e, 

nos termos do art. 487, I do CPC, confirmo a decisão liminar proferida às 

fls. 14/15, mantendo as medidas protetivas em favor da vítima pelo prazo 

de 6 (seis) meses a partir do deferimento da medida, salvo se a 

requerente manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.Por derradeiro, não é demais anotar que, se o caso, diante de 

novas circunstâncias, a requerente poderá pleitear novamente a aplicação 

das medidas protetivas.Sendo o requerido pessoa pobre, isento-o do 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o 

requerido ao pagamento de honorários advocatícios, haja vista que nestas 

ações a vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 

da 11.340/2006, não necessitando, destarte, de advogado.Extraia-se 

cópia da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal (is) 

eventualmente em trâmite.Não havendo requerimento, arquive-se o 

presente feito com as cautelas de estilo.P.R.I.Cumpra-se.Arenápolis/MT, 

23 de dezembro de 2017.Marina Carlos FrançaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DANILO DE ARAÚJO 

BALIEIRO, digitei.

Arenápolis, 21 de setembro de 2018

Emanuel Daniallen do Amaral Gomes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 17167 Nr: 776-61.2008.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabricio dos Santos Ferro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Oliveira Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alider Gonçalves de Oliveira - 

OAB:2875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELLA AMARAL FERREIRA 

- OAB:22.786-O

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC e Ordem de Serviço n° 001/2018 Vara Única, oriunda deste juízo, 

uma vez que a correspondência endereçada ao requerido foi devolvida 

com o carimbo do ECT em “mudou-se”, impulsiono os autos a fim de intimar 

a Dra. Isabella Amaral Ferreira – OAB/MT 22.786, da r. sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 54203 Nr: 2105-30.2016.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weslley Souza Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edivaldo de Sá Teixeira - 

OAB:16598

 Vistos.

I - Inexistindo qualquer das hipóteses que caracterizam a absolvição 

sumária [artigo 397 do CPP], mantenho o recebimento da denúncia e 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 24 (VINTE E 

QUATRO) DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 14H20MIN.

II - INTIMEM-SE e/ou REQUISITE-SE o(s) réu(s), a(s) vítima(s) e a(s) 

testemunha(s)/informante(s) arroladas na denúncia e na resposta à 

acusação.

Em se tratando de vítima(s), testemunha(s)/informante(s) e/ou réu(s) 

residentes ou presos em Comarca diversa, expeça-se carta precatória 

para oitiva/interrogatório no juízo deprecado, instruindo-se a missiva com 

as peças necessárias listadas na CNGC, com prazo de cumprimento de 30 

(trinta) dias. Expedida a missiva, comunique-se a defesa para que, 

querendo, acompanhe junto ao juízo deprecado a realização do ato 

(Súmula 273, do STJ, verbis: “Intimada a defesa da expedição da carta 

precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no 

juízo deprecado.”).

Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, INTIME-SE a parte 

interessada na inquirição para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique o 

endereço completo e atualizado ou a substitua, desde já, assentado que o 

silêncio será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em 

seus demais termos.

III - CIÊNCIA ao Ministério Público e a defesa técnica.

Intime-se e se cumpra, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10596 Nr: 702-12.2005.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Indústria e Comércio de Laticínio Arenápolis - Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperguarantã - Cooperativa Mista Agro 

Guarantã do Norte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Henrique Alves - 

OAB:11.064, Paulo Rogerio Lemos Melo de Menezes - 

OAB:9.792/MT

 Considerando o retorno da missiva expedida à comarca de Guarantã do 

Norte/MT, intimamos as partes, através de seus Advogados, via Dje, para 

apresentarem alegações finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 50068 Nr: 1865-75.2015.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARBAS PEREIRA DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como ANTE O TEOR CERTIFICADO PELO Sr. Meirinho à fl. 87, 

INTIMA-SE O AUTOR, via Dje, para, no prazo de 10 (dez) dias 

manifestar-se acerca da diligência negativa supra referida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42329 Nr: 319-53.2013.811.0026

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Bie dos Santos
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick Henrique Dias Prado - 

OAB:17642/MT, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INTIMEM-SE as partes do teor do(s) ofício(s) requisitório(s), nos termos 

do art. 11 da Resolução n. 405/2016 do Conselho da Justiça Federal.

2. Nada tendo sido impugnado ou requerido pelas partes, as Requisições 

de Pequeno Valor serão remetidas ao Exmo. Presidente do E. Tribunal 

Regional Federal, através do Sistema e-PrecWeb, nos termos da Portaria - 

PRESI/COREJ 151 de 18 de abril de 2012 do TRF1.

3. Aguarde o ofício do COREJ com a informação do(s) depósito(s) para 

expedição de alvará judicial.

4. Consequentemente, INTIME-SE o(à) advogado(a) constituído(a), através 

de publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se dá 

integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo de 

10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação (art. 924, 

II, CPC).

5. Manifestado pelo adimplemento ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, tornem-me concluso para sentença – código n. 36.

6. Sem prejuízo ao cumprimento desta decisão e porque ainda físico o 

processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 47711 Nr: 676-62.2015.811.0026

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ALVES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Monica de Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARTI MATOS CARRIJO 

FRAGA - OAB:4574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Uma vez apresentado Recurso de Apelação pelo Requerido, ora 

Apelante, com espeque no art. 1.010, §§ 1º e 3º, do NCPC, o qual 

dispensa o juízo de admissibilidade recursal a ser feito pelo juízo “a quo”, 

impulsiono os presentes autos a fim de INTIMAR o Autor/Apelado, a fim de 

que tome do RECURSO DE APELÇÃO aviado, pondendo, caso queira, no 

prazo legal, opor contrarrazões recursais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 9088 Nr: 358-65.2004.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO LUCIO DE 

ARRUDA - OAB:4521

 Certifico que em diligência junto à Terceira Vara de Familia e Sucessões 

de Cuiabá/MT, a fim de perquirir acerca do cumprimento da missiva 

expedida à fl. 260, distribuída naquela unidade judiciária sob o código 

1250407, fomos informados que o convênio com o laboratório para 

realização da coleta do material genético foi suspenso e estão em 

processo de realização de novo convênio, motivo pelo qual a carta 

precatória ainda não foi cumprida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 69627 Nr: 2334-19.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neide Moreira da Costa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como diante da apresentação de Contestação pela Autarquia 

Demandada, INTIMA-SE o Autor, na pessoa de seu causídico constituído, 

via Dje, para, querendo, impugnar os fatos e fundamentos expendidos na 

peça defensiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 67295 Nr: 1222-15.2018.811.0026

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELITA LEMES GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como diante da apresentação de Contestação pela Autarquia 

Demandada, INTIMA-SE o Autor, na pessoa de seu causídico constituído, 

via Dje, para, querendo, impugnar os fatos e fundamentos expendidos na 

peça defensiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42333 Nr: 323-90.2013.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ferreira Damacena dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick Henrique Dias Prado - 

OAB:17642/MT, Gisélia Silva Rocha - OAB:14.241/MT, Marcelo 

Ventura da Silva Magalhães - OAB:21412/O, Roque Pires da Rocha 

Filho - OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INTIMEM-SE as partes do teor do(s) ofício(s) requisitório(s), nos termos 

do art. 11 da Resolução n. 405/2016 do Conselho da Justiça Federal.

2. Nada tendo sido impugnado ou requerido pelas partes, as Requisições 

de Pequeno Valor serão remetidas ao Exmo. Presidente do E. Tribunal 

Regional Federal, através do Sistema e-PrecWeb, nos termos da Portaria - 

PRESI/COREJ 151 de 18 de abril de 2012 do TRF1.

3. Aguarde o ofício do COREJ com a informação do(s) depósito(s) para 

expedição de alvará judicial.

4. Consequentemente, INTIME-SE o(à) advogado(a) constituído(a), através 

de publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se dá 

integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo de 

10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação (art. 924, 

II, CPC).

5. Manifestado pelo adimplemento ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, tornem-me concluso para sentença – código n. 36.

6. Sem prejuízo ao cumprimento desta decisão e porque ainda físico o 

processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22317 Nr: 831-07.2011.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindomar Soares de Araújo & Cia Ltda, Lindomar Soares 

de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Roberto Vieira - 

OAB:12.983/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT, André Newton de Figueiredo Castro - 

OAB:8392/MT

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos do autor, e por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, na forma do art. 487, I do atual Código de Processo Civil.Condeno 

a parte autora ao pagamento de HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, os quais 

arbitro no valor equivalente a 10% (dez por cento) sob o valor atualizado 

da causa, nos termos do art. 85, § 2º, IV, do CPC.Após o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo.DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria 

da Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Às 

providências.Arenápolis/MT, 26 de setembro de 2018.MARINA CARLOS 

FRANÇAJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 21972 Nr: 483-86.2011.811.0026

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar Soares de Araújo & Cia Ltda, 

Lindomar Soares de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8392/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Roberto Vieira - 

OAB:12.983/MT, Ivonilza Morais de Carvalho - OAB:14.801/MT

 Ante o exposto, julgo improcedente os embargos monitórios ofertados 

pela parte requerida e, em corolário JULGO PROCEDENTE o pedido inicial 

e, por consequência, DECLARO constituído, de pleno direito, o título 

executivo judicial em demérito dos requeridos, no valor de R$ 44.682,52 

(quarenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta e dois 

centavos), corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do ajuizamento da 

ação, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a 

citação.Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas 

processuais e verba honorária ao(s) advogado(s) do requerente, que 

arbitro em 10% (dez por cento) do valor do débito atualizado (artigos 82, § 

2º e 85, § 2º, ambos do Código de Processo Civil).Após o TRÂNSITO EM 

JULGADO, o que deverá ser previamente certificado nos autos, e 

decorridos 15 (quinze) dias sem a manifestação da parte vencedora 

expressando o desejo de executá-la, os autos serão arquivados (CNGC, 

art. 1.006).DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na 

Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 

4 2 / 2 0 0 8 / C G J / M T . I N T I M E M - S E .  C U M P R A - S E . À s 

providências.Arenápolis-MT, 26 de setembro de 2018.MARINA CARLOS 

FRANÇAJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22058 Nr: 571-27.2011.811.0026

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar Soares de Araújo & Cia Ltda, 

Lindomar Soares de Araújo, Manoel Silva Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A/MT, jose henrique da silva vigo - OAB:, Jose 

Henrique da Silva Vigo - OAB:17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Roberto Vieira - 

OAB:12.983/MT, e - OAB:

 Ante o exposto, julgo improcedente os embargos monitórios ofertados 

pela parte requerida e, em corolário JULGO PROCEDENTE o pedido inicial 

e, por consequência, DECLARO constituído, de pleno direito, o título 

executivo judicial em demérito dos requeridos, no valor de R$ 120.572,44 

(cento e vinte mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro 

centavos), corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do ajuizamento da 

ação, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a 

citação.Condeno os requeridos ao pagamento das custas e despesas 

processuais e verba honorária ao(s) advogado(s) do requerente, que 

arbitro em 10% (dez por cento) do valor do débito atualizado (artigos 82, § 

2º e 85, § 2º, ambos do Código de Processo Civil).Após o TRÂNSITO EM 

JULGADO, o que deverá ser previamente certificado nos autos, e 

decorridos 15 (quinze) dias sem a manifestação da parte vencedora 

expressando o desejo de executá-la, os autos serão arquivados (CNGC, 

art. 1.006).DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na 

Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 

4 2 / 2 0 0 8 / C G J / M T . I N T I M E M - S E .  C U M P R A - S E .  À s 

providências.Arenápolis-MT, 26 de setembro de 2018.MARINA CARLOS 

FRANÇAJuíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-83.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

JOAO RAFAEL DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1000020-83.2018.8.11.0026 REQUERENTE: JOAO RAFAEL DE SOUZA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Verifica-se que a peça de 

Embargos interposta no id. 13739354, se refere a outro processo (nº 

1000018-16.2018.811.0026). Intime-se as partes para requerem o que 

entenderem de direito. Às providências. ARENÁPOLIS/MT, 21 de setembro 

de 2018. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000114-31.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE PEREIRA DOS SANTOS CAMPOS (EXEQUENTE)

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000114-31.2018.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento do valor atualizado (id 14002369), não havendo que se falar 

em incidência de multa de 10%, uma vez que já inserida nos termos do 

acordo e constante do calculo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010193-52.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA APARECIDA DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOSE DO CARMO DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO (ADVOGADO(A))

SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE NOVA MUTUM 
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(REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010193-52.2015.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para, querendo, apresente impugnação à contestação no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010117-57.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIANA XAVIER DE MORAES (REQUERENTE)

BRUNA APARECIDA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SULAMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010117-57.2017.8.11.0026 Impulsiono os autos a fim de intimar 

a autora, na pessoa dos seus patronos, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

complemente o endereço da requerida fornecido em audiência de 

conciliação, vez que ausente o CEP e Cidade, prejudicando, desta forma, a 

expedição carta de citação/intimção.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 19476 Nr: 1369-56.2009.811.0026

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A - filial Mato Grosso (OI)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Leite dos Santos - 

OAB:7532/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elen Marques Souto - 

OAB:73109/RJ, Eurico de Jesus Teles Neto - OAB:121935/RJ, 

Marinalva de Matos Santana - OAB:13002/MT

 Por determinação da MM.ª Juíza de Direito, INTIMO o(à) advogado(a) 

constituído(a) pelo exequente, para que esclareça se dá integral quitação 

ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo de 10 (dez) dias in 

albis será interpretado nesse sentido de anuência ao adimplemento e o 

processo extinto pela satisfação da obrigação (art. 924, II, CPC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 18186 Nr: 87-80.2009.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldirene Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Atlântico Fundo de Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Anastácio Chaves - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique José Parada Simão 

- OAB: 221.386

 Em virtude do novo cálculo apresentado pela contadora judicial, intimo a 

requerida, na pessoa dos seus patronos para, no prazo de 10 (dez) dias , 

manifestarem acerca do cáculo elaborado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 14596 Nr: 3006-47.2006.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleunice Aparecida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Ribeiro da Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT, Anne Christinne de L. V. C. Alves - OAB:5.793, 

Thiago Cruz Furlanetto Garcia Barbosa - OAB:13.607

 Por determinação da MM.ª Juíza de Direito, INTIMO o exequente, na 

pessoa de seu advogado, para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

manifestar-se a respeito do interesse em prosseguir com a ação e 

promover o que lhe compete, nos termos do PROVIMENTO 84/2014 da 

CGJ.

 Ressalta-se, outrossim, que DEVERÁ SER INDICADA PROVIDÊNCIA 

EFETIVA E APTA AO PROSSEGUIMENTO REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 

1º, § 2º do Provimento 84/2014.), sob pena de EXTINÇÃO DO PROCESSO 

E ARQUIVAMENTO dos feito, nos termos do que dispõe o artigo 485, III e §

§ 1º e 2º, do CPC e artigo 2º do Provimento 84/2041.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000197-47.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

EDENILDON ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000197-47.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C TUTELA 

ANTECIPADA E DANOS MORAIS proposta por EDENILDON ALVES DA 

SILVA em face de TELEFONICA BRASIL S.A. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 

161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. Indefiro a preliminar de 

ausência de documento imprescindível, ante a juntada de comprovante de 

negativação retirado de site e não original emitido pela CDL, cumpre que a 

reclamada poderia ter anexado aos autos provas de que o referido 

documento é falso, contudo, não se desincumbiu, tratando-se de meras 

alegações. Por fim, rejeito a preliminar de impossibilidade de inversão do 

ônus da prova, eis que a tese se confunde com a análise do próprio 

mérito. Passo a análise do mérito. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 

9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum. ” Isso demonstra que o Juiz, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. Destaco, nas relações contratuais, especialmente nas 

de consumo, vigora o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula 

geral implícita em todos os contratos, e deve ser cumprida desde as 

tratativas, fase pré-contratual, até após a execução do contrato, e que 

exige lealdade dos contratantes, principalmente no que se refere aos 

deveres anexos do contrato. Em sua peça inicial a parte autora alega que 

desconhece o débito que ensejou a negativação, bem como que tentou 

resolver administrativamente, contudo, não obteve êxito, requerendo a 

condenação da requerida em danos morais. Apesar das argumentações 

trazidas pela parte promovida em sua defesa, tenho que esta não se 

desincumbiu de seu ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe 

elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados na 

inicial, bem assim, quaisquer causas impeditivas, modificativas ou 

extintivas do direito da parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de 

demonstrar a existência e exigibilidade da dívida. A reclamada não anexou 

nenhum contrato de aquisição, seja por meio de documento escrito, 

ligação ou extrato de utilização, anexando apenas faturas e telas de seu 

sistema, produzidas unilateralmente, não possuindo capacidade 

comprobatória capaz de ensejar a exigibilidade da cobrança. A reclamada 

afirma a existência do débito, mas nada, nenhuma evidência, por mínima 

que seja, apresentou neste sentido. Restando caracterizada a falha e a 

abusividade na prestação de seus serviços. No tocante aos danos 

morais, verifica-se ainda a existência de negativação/protesto 

preexistente, em nome da parte autora (id 13935100), não havendo assim 

que se falar em indenização por danos morais, diante da Súmula 385 do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 
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preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. ” 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA DE PROTESTO ANTERIOR. DANOS MORAIS 

NÃO CONFIGURADOS. INCIDENCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007772619, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto 

Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 18/07/2018). Inocorrente, 

portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em razão de conduta 

praticada pela parte Ré, pelo fato de existirem anotações preexistentes 

nos órgãos restritivos de crédito em nome da parte autora, consoante o 

teor da súmula 385 do STJ. No que se refere ao pedido contraposto, 

entendendo que o mesmo deve ser julgado improcedente, haja vista, que a 

requerida não anexou documentos capazes de comprovar a efetiva 

contratação pela parte autora. Deixo de condenar a parte autora em 

litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma das hipóteses 

previstas no art. 80 do CPC. Ante o exposto, por tudo que dos autos 

consta, RESOLVO O MÉRITO com fundamento no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, para: - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte 

autora do registro/banco de inadimplentes SCPC, relacionado ao débito 

objeto da presente ação, no prazo de 05 dias, para tanto deverá a 

secretaria do juízo expedir ofício ao Órgãos de Proteção responsável pelo 

banco de dados. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido nos 

autos, devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer 

meio, a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa 

cominatória/astreinte equivalente ao triplo do importe que exigir em 

desacordo; - JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de danos morais 

formulado na exordial - JULGAR IMPROCEDENTE o pedido contraposto e a 

condenação em litigância de má fé; Sem despesas processuais e 

honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/1995. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

________________________________________________ VISTOS. 

HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS 

FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000292-77.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

JULIANA SANTOS NEVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000292-77.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL proposta por JULIANA SANTOS NEVES em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 

e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. Indefiro a preliminar de 

ausência de documento imprescindível, ante a juntada de comprovante de 

negativação retirado de site e não original emitido pela CDL, cumpre que a 

reclamada poderia ter anexado aos autos provas de que o referido 

documento é falso, contudo, não se desincumbiu, tratando-se de meras 

alegações. Por fim, rejeito a preliminar de impossibilidade de inversão do 

ônus da prova, eis que a tese se confunde com a análise do próprio 

mérito. Passo a análise do mérito. Após análise percuciente dos elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Apesar das argumentações trazidas pela parte promovida 

em sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu de seu ônus 

probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de prova que 

retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, quaisquer 

causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da parte Autora – 

art. 373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e exigibilidade 

da dívida. A contestação é estéril de prova, nada foi juntado aos autos 

que comprovasse a existência ou origem do débito, anexando documentos 

de terceiro estranho a lide (Fagner Miguel de Sá), id. 14957572, 

requerendo posteriormente a exclusão dos mesmos. A requerida não 

anexou contrato, gravação, ou qualquer documento capaz de comprovar 

suas alegações. Restando caracterizada a falha e a abusividade na 

prestação de seus serviços. Via de consequência procede à pretensão 

de condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por 

danos morais à parte autora, ante a inserção indevida de seu nome nos 

órgãos restritivos, que inviabilizaram o seu acesso ao crédito 

caracterizando o dano moral in re ipsa, sendo irrelevante, portanto, a 

prova da sua ocorrência. Nessa senda, a sistemática da responsabilidade 

civil nas relações de consumo é a de que responde o fornecedor de 

produtos e/ou de serviços independentemente da verificação de culpa, 

pelos danos causados aos consumidores, decorrentes de fatos do 

produto e/ou do serviço, respectivamente. Segundo as normas expressas 

na Lei n.8.078/90, essa é objetiva e independe de culpa. Tal 

responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do risco do 

empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e 

ônus de sua atividade. De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o dano 

e o nexo de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na 

forma do art. 5º, V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do 

CDC e do art. 186 do CC. O contexto retratado nos autos indica postura da 

Ré suficiente para gerar ofensa à honra. Com efeito, atente-se quanto à 

perda do tempo útil despendido pela parte autora, na busca de uma 

solução amigável ao problema, o que por si só também caracteriza o dano 

moral. Entendo que o dissabor experimentado ultrapassou os limites do 

mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. O 

dano moral resta configurado e deve ser reparado. No tocante ao valor da 

indenização, compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do 

razoável e fixar o valor da indenização de acordo com o grau de 

reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições econômicas do 

causador do dano e do ofendido, em quantitativo consentâneo com a 

natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do constrangimento 

sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir novas condutas 

idênticas da parte ofensora, e representar compensação à parte ofendida, 

sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. Quantum arbitrado que 

deve considerar os princípios atinentes à matéria e as particularidades do 

caso concreto. No que se refere ao pedido contraposto, entendendo que 

o mesmo deve ser julgado improcedente, haja vista, que a requerida não 

anexou documentos capazes de comprovar a efetiva contratação pela 

parte autora. Deixo de condenar a parte autora em litigância de má-fé, pois 

não se configuraram nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. 

Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão formulada na inicial, par: - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o 

nome da parte autora do registro/banco de inadimplentes SCPC, 

relacionado ao débito objeto da presente ação, no prazo de 05 dias, para 

tanto deverá a secretaria do juízo expedir ofício ao Órgãos de Proteção 

responsável pelo banco de dados. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito 

discutido nos autos, devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo 

por qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa 

cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em 

desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a título de 

dano moral/imaterial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. - Julgo improcedente o pedido contraposto e a 

condenação em litigância de má fé; Sem taxas, despesas, custas 
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processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do 

valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e 

intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 

9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000302-24.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

FABIOLA NUNES CARDOSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000302-24.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL proposta por FABIOLA NUNES CARDOSO em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 

e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. Afirma a reclamada que a 

pretensão do reclamante está prescrita, conforme dispõe o art. 206, § 3º 

do Código Civil. No caso, por se tratar de relação de consumo, aplica-se o 

prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do consumidor. 

Rejeito, dessa feita, a referida prejudicial de mérito. Indefiro a preliminar de 

ausência de documento imprescindível, ante a juntada de comprovante de 

negativação retirado de site e não original emitido pela CDL, cumpre que a 

reclamada poderia ter anexado aos autos provas de que o referido 

documento é falso, contudo, não se desincumbiu, tratando-se de meras 

alegações. No que diz respeito à preliminar de inépcia da inicial, por 

ausência de documentos indispensável, tal pedido não merece 

acolhimento, uma vez que o referido documento não é documento 

indispensável ao julgamento da controvérsia trazida ao conhecimento 

desse juízo. Sendo necessária apenas a simples indicação da residência, 

conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código de Processo Civil. Passo 

a análise do mérito. Após análise percuciente dos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Apesar das argumentações trazidas pela parte promovida 

em sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu de seu ônus 

probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de prova que 

retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, quaisquer 

causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da parte Autora – 

art. 373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e exigibilidade 

da dívida. A contestação é estéril de prova, nada foi juntado aos autos 

que comprovasse a existência ou origem do débito, anexando apenas tela 

de seu sistema, produzida unilateralmente A requerida não anexou 

contrato, gravação, ou qualquer documento capaz de comprovar suas 

alegações. Restando caracterizada a falha e a abusividade na prestação 

de seus serviços. No tocante aos danos morais, não há olvidar que, como 

vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Além do mais, é sempre útil repetir que a responsabilidade que 

incide sobre o produtor ou o fornecedor de bens de consumo é objetiva e 

configura-se independentemente da caracterização da culpa, sendo 

suficiente o ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, 

neste caso, presumido. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na 

teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve 

arcar com os riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, tem 

manifestado as Turmas Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CONTRATO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A 

inclusão do nome do consumidor em cadastro de restrição ao crédito 

resulta em ofensa à imagem e reputação, causando desconforto moral 

apto a ensejar compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do 

prejuízo. II – O valor da compensação por danos morais deve ser 

informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, 

observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a 

natureza, a extensão do dano, o caráter punitivo da medida e o não 

enriquecimento sem causa da parte ofendida. III - O termo inicial dos juros 

de mora incidentes sobre os danos morais decorrentes da relação 

contratual é a data da citação. IV – Negou-se provimento ao recurso do 

autor. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré.(TJ-DF - APC: 

20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TELEFONIA. 

DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO 

PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA TURMA. SENTENÇA 

REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)(TJ-RS - Recurso Cível: 

71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 15/07/2013); A obrigação de indenizar deve ser 

reconhecida, embora não nos moldes postulados inicialmente, diante do 

risco de se concretizar, em seu favor, ilícito enriquecimento, posto que a 

parte reclamante conta com outras restrições comerciais posteriores a 

que está sendo discutida neste feito, razão pela qual não se aplica a 

Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, somente devem ser levadas 

em considerações as outras inscrições para fixar o quantum indenizatório 

em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de 

modo a evitar enriquecimento ilícito. No que se refere ao pedido 

contraposto, entendendo que o mesmo deve ser julgado improcedente, 

haja vista, que a requerida não anexou documentos capazes de 

comprovar a efetiva contratação pela parte autora. Deixo de condenar a 

parte autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma 

das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Pelo exposto, RESOLVO O 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na 

inicial, par: - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte autora do 

registro/banco de inadimplentes SCPC, relacionado ao débito objeto da 

presente ação, no prazo de 05 dias, Oficiem-se aos órgãos de restrição 

ao crédito para cancelamento definitivo das restrições comerciais 

efetivada no CPF da parte reclamante, com relação aos débitos discutidos 

neste feito. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, 

devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a 

partir do trânsito em julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte 

equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em desacordo; - CONDENAR 

a reclamada indenizar o reclamante, a título de dano moral/imaterial, no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 
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-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 

danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. - Julgo improcedente o pedido 

contraposto e a condenação em litigância de má fé; Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento 

do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito 

e intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do 

artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000244-21.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS SERGIO PEREIRA SANTOS (REQUERENTE)

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000244-21.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE RECLAMAÇÃO interposta pela promovente CARLOS SERGIO 

PEREIRA SANTOS em desfavor do promovido ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e, TELEFONICA BRASIL S.A. 

Compulsando os autos verifico que a parte autora e primeira parte 

requerida – ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., 

compuseram amigavelmente, conforme se petição acostada ao evento nº 

14671649. A primeira requerida anexou comprovante de depósito evento 

nº 1502576, proveniente do acordo realizado constante do evento nº 

14671649. Isso posto, considerando que em havendo transação/acordo o 

exame do magistrado deve se limitar à sua validade e eficácia, entre os 

quais, se houve a efetiva transação, os transatores são titulares do direito 

que dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão adequadamente 

representados, ausente qualquer impedimento ou ilegalidade no 

avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que produza seus 

efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único. DECLARO O 

PRESENTE FEITO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em relação a 

requerida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., 

ANTE A SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO, nos termos do art. 924, I, c/c, art. 

925, ambos do Código de Processo Civil. DETERMINO o regular 

prosseguimento do feito atinente a parte autora e a segunda parte 

requerida- TELEFONICA BRASIL S.A. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________________  V ISTOS . 

HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS 

FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000430-44.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO (ADVOGADO(A))

JULIANA ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

SUZIANE DA SILVA LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000430-44.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JULIANA ALMEIDA DA 

SILVA em face de BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., em que foi 

REQUERIDO pela parte reclamante a DESISTÊNCIA DOS PEDIDOS/AÇÃO. É 

o necessário. Decido. Verifica-se que a autora anexou pedido de 

desistência antes da citação da reclamada (id. 15171522). A desistência 

do prosseguimento do processo, corolário do princípio da disponibilidade, 

consiste na abdicação do status alcançado pelo autor após o ajuizamento 

da demanda, o qual é perfeitamente possível. Compete à parte analisar a 

conveniência ou não de prosseguir com a ação judicial, dispondo do direito 

que lhe é garantido constitucionalmente – CRFB/88, art. 5º, XXXV -, 

observados os requisitos da legislação e, diversamente do procedimento 

comum ordinário, no Juizado Especial Cível é prescindível a 

a n u ê n c i a / c o n s e n t i m e n t o  d a  p a r t e  a d v e r s a  p a r a  o 

reconhecimento/homologação da desistência. Nesses termos, Enunciado 

n. 90 do FONAJE, aprovado no XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ, e a sua 

nova redação aprovada em 2015, in verbis: “A desistência do autor, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo 

sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento”. “NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO 90 - A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária”. Isso posto e tendo em vista a 

manifestação expressa da parte reclamante JULIANA ALMEIDA DA SILVA 

(id. 15171522), antes da citação da reclamada, ACOLHO A DESISTÊNCIA 

e, consequentemente, EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, arts. 200, parágrafo único, e 485, VIII e § 5º, NCPC. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas 

necessárias e arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, 

§ 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, assim como nessas hipóteses de desistência a 

Intimação da parte adversa. P. Cumpra. À submissão da Juíza de Direito 

para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 

40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-46.2017.8.11.0026
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Parte(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA (ADVOGADO(A))

HUDSON WASSEM BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000070-46.2017.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, tendo como partes HUDSON 

WASSEM BARBOSA e BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Fundamento e 

Decido. Nesse quadrante processual, e à luz dos poderes de direção 

conferidos ao Juiz na condução da demanda, com permissivo legal no 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido 

e passo a julgar antecipadamente a lide. Existindo preliminares, passo ao 

julgamento. Rejeito a preliminar alegada na peça de bloqueio, de 

incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em decorrência da 

complexidade da prova e necessidade de perícia. A análise dessas deve 

ser feita com extrema cautela e somente merece ser reconhecida a 

incompetência do Juizado Especial Cível, pela necessidade de tal prova, 

quando seja efetivamente necessária para a garantia do contraditório e da 

ampla defesa, o que não se verifica no caso dos autos. A vedação de 

produção de prova pericial no âmbito dos Juizados não significa que as 

partes não possam trazer laudos ou outras provas idôneas, hábeis a 

demonstrar suas alegações. Não constitui óbice para que as comprove 

através de relatórios técnicos individualizados - artigo 35 da Lei n. 

9.099/1995 – ou realização de perícia informal - Enunciado n. 12 do 

FONAJE. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça – STJ – decidiu que os 

Juizados Especiais podem resolver disputas que envolvam perícias. No 

seu voto a Ministra Nancy Andrighi, relatora do processo, apontou que a 

Lei n. 9.099/1995, que rege os Juizados Especiais, não exclui de sua 

competência a prova técnica, que no caso dos autos poderia ter sido 

apresentada pela parte que alegou a incompetência – STJ - RMS 30170 - 

UF: SC - REGISTRO: 2009/0152008-1 – RELATOR(A): Min. NANCY 

ANDRIGHI - TERCEIRA TURMA - ACÓRDÃO DISPONIBILIZADO NO DJE EM 

11/10/2010 e PUBLICADO EM 13/10/2010. Afasto a preliminar de ausência 

de interesse processual, e ainda ausência de pretensão resistida, já que 

não há dúvida que a parte autora tem direito a vir a juízo pleitear aquilo que 

entende devido e ser de direito (art. 5º, incisos II e XXXV, CRFB/88), bem 

como dada a resistência à pretensão e a adequação da via eleita. Este se 

traduz pela não espontaneidade da parte adversa em aceitar a pretensão 

autoral, aliada à necessidade do provimento jurisdicional para solução do 

litígio - composto do binômio necessidade/utilidade. Considerando-se que a 

parte adversa resistiu à pretensão deduzida pela parte Autora, e 

formou-se, em consequência, a lide, conclui-se então que está possui 

interesse processual. Passo a análise do mérito. Sustenta a parte 

reclamante que seu nome foi indevidamente inserido nos bancos de dados 

de restrição ao crédito por um débito que desconhece. Aduz, outrossim, 

que tais fatos lhe causaram danos morais. Opondo-se à pretensão 

reparatória, a parte reclamada afirma que o débito existe, decorrendo de 

legitima contratação e que o encaminhamento dos dados cadastrais da 

parte reclamante aos cadastros de consumidores inadimplentes configura 

exercício regular de direito. Em análise aos documentos anexados entendo 

que não assiste razão a parte autora. Como se vê dos documentos 

anexados com a contestação, a requerente efetuou contrato bancário, id. 

9540153, devidamente assinado, gerando débitos que não foram 

adimplidos, o que justificou o encaminhamento do nome e CPF da parte 

reclamante ao rol de inadimplentes. Esta ação configura verdadeira 

aventura jurídica onde a parte reclamante pretende ser premiada com a 

condenação do reclamante em danos morais, caracterizando esta ação 

verdadeira má fé da reclamante. Estando em aberto os valores, a inclusão 

do nome e CPF do reclamante nos órgãos de restrição ao crédito 

configura-se exercício regular de direito. E por qualquer ângulo que se 

analise a questão, se evidencia a má-fé do reclamante, na sua ânsia de 

auferir renda fácil, com objetivo de ser premiada com a condenação da 

parte reclamada ao pagamento de danos morais, deturpa os fatos, se 

aproveitando da gratuidade processual na primeira instância, litigando de 

má-fé, abarrotando o Poder Judiciário com lides temerárias, em prejuízo à 

coletividade. Restando claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que o 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do nome do reclamante aos cadastros da Serasa e do 

SPC. Da mesma forma, evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de 

Processo Civil. Desse modo, com lastro nas provas produzidas, 

reconheço a litigância de má-fé da parte autora, que agiu com 

deslealdade. Com escopo inibitório, condeno a reclamante ao pagamento 

de multa de 4 % e de indenização de 10%, ambos sobre o valor da causa, 

consoante autoriza o art. 81 do Código de Processo Civil. Isso posto, 

RESOLVO O MÉRITO e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na 

inicial. Na forma da fundamentação supra, CONDENO a parte reclamante, 

como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no 

importe de 4% (quatro por cento) sobre o valor dado à causa, bem como 

nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em 10% (dez 

por cento), sobre o valor da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95, 

verba que será paga em benefício dos procuradores da reclamada. À 

submissão do Juíz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  A i s i  A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do 

artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000154-47.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERS DE ALMEIDA FERREIRA (ADVOGADO(A))

CLAUDINEI RICARDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000154-47.2017.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por CLAUDINEI RICARDO 

em face de BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 

38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Inexistindo preliminares, passo a análise do mérito. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. A inteligência do artigo 6º da 

Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão 

que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum. ” Isso demonstra que o Juiz, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. Destaco, nas relações contratuais, especialmente nas 

de consumo, vigora o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula 

geral implícita em todos os contratos, e deve ser cumprida desde as 

tratativas, fase pré-contratual, até após a execução do contrato, e que 

exige lealdade dos contratantes, principalmente no que se refere aos 

deveres anexos do contrato. Em sua peça inicial a parte autora alega que 

teve seu nome negativado indevidamente, não possuindo debito junto a 

requerida. Em que pese às argumentações do reclamante, não vislumbro 

qualquer conduta ilícita praticada pela parte demandada, mas, sim, 

exercício regular de um direito ante a existência de relação jurídica entre 

as partes, inexistindo, portanto, qualquer dever de reparação. O acervo 
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probatório existente nos autos é apto a corroborar as alegações aduzidas 

pela defesa, tendo está anexado contrato assinado, e extrato (id. 

10333615), restando comprovado de forma satisfatória a legitimidade dos 

débitos que ensejaram a inclusão do nome da parte autora nos órgãos 

restritivos de crédito. Nessa senda tem decidido as Turmas recursais: 

APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C 

DANO MORAL - ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA 

-COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. - Uma vez comprovada a existência de 

relação jurídica entre as partes bem como o debito motivador da 

negativação e tal fato não sendo impugnado de forma especifica pelo 

autor, é de se reconhecer exercício regular do direito de cobrança e 

devida a negativação em órgãos de proteção ao crédito.(TJ-MG - AC: 

10707130273196001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de 

Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS FATOS ALEGADOS 

NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – NEGATIVAÇÃO 

DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, 

EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA. 

-Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Resta claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do nome da parte autora aos cadastros da Serasa e do 

SPC. Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em 

razão de conduta praticada pela parte Ré, pela efetiva comprovação da 

relação jurídica entre as partes. Não havendo como prosperar a tese 

autoral, como já explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão 

inicial. No que se refere ao pedido de desistência do feito pela parte 

autora, após a audiência de conciliação, juntada de contestação e 

documentos comprobatórios pela requerida, o mesmo deve ser 

INDEFERIDO. No âmbito dos processos que tramitam nos Juizados 

Especiais Cíveis, como não há a condenação, em primeira instância, nas 

custas e honorários, é prática corriqueira e amparada pelo FONAJE no 

enunciado de nº 90, a possibilidade de se ter acolhida a desistência da 

ação, independente da aceitação ou não do réu já citado e com 

contestação nos autos. Vejamos o que informa o referido enunciado: "A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária." Contudo o referido dispositivo não 

pode ser usado para práticas de aventuras judiciais, como a presente. A 

imprudência da parte reclamante é flagrante neste caso, já que, deixou de 

pagar os seus débitos e agora, após comprovado que está litigando de 

má-fé, comparece no feito e simplesmente requerer a desistência do 

mesmo. Estando em aberto os valores, a inclusão do nome e CPF do 

reclamante nos órgãos de restrição ao crédito configura-se exercício 

regular de direito. E por qualquer ângulo que se analise a questão, se 

evidencia a má-fé do reclamante, na sua ânsia de auferir renda fácil, com 

objetivo de ser premiada com a condenação da parte reclamada ao 

pagamento de danos morais, deturpa os fatos, se aproveitando da 

gratuidade processual na primeira instância, litigando de má-fé, 

abarrotando o Poder Judiciário com lides temerárias, em prejuízo à 

coletividade. Ora, comprovado a existência do débito e a litigância de 

má-fé por parte da reclamante não há o que se falar em desistência do 

feito, devendo esta responder pelo ilícito processual. Restando claro que o 

débito inequivocamente existe, não havendo, por consequência, prova do 

suposto ato ilícito perpetrado. Ao contrário, os autos evidenciam que a 

conduta da reclamada nitidamente configura exercício regular de direito 

(art. 188, I, do Código Civil), já que o reclamante, não quitou o debito aberto 

com a reclamada, o que justificou o encaminhamento do nome do 

reclamante aos cadastros da Serasa e do SPC. Da mesma forma, evidente 

que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Código de Processo Civil, reconheço a litigância de má-fé da parte 

autora, que agiu com deslealdade. Com escopo inibitório, condeno a 

reclamante ao pagamento de multa de 4 % e de indenização de 10%, 

ambos sobre o valor da causa, consoante autoriza o art. 81 do Código de 

Processo Civil. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO IMPROCEDENTE 

a pretensão deduzida na inicial. - Na forma da fundamentação supra, 

CONDENO a parte reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), 

ao pagamento de multa no importe de 4% (quatro por cento) sobre o valor 

dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de 

advogado, que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, 

conforme art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos 

procuradores da reclamada. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias 

do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________________ VISTOS. HOMOLOGO, para que 

surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, 

na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000239-96.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO GONCALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000239-96.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C TUTELA 

ANTECIPADA E DANOS MORAIS proposta por GENIVALDO GONCALVES 

DE SOUZA em face de ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CRÉDITOS 

FINANCEIROS. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 

1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Existindo 

preliminar suscitada. Enfrento-as. As alegações apresentadas pela parte 

adversa, como motivo para a extinção do processo, se confundem com o 

mérito da ação e serão analisadas em momento oportuno. Passo a análise 

do mérito. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que 

“O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem 

comum. ” Isso demonstra que o Juiz, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

Destaco, nas relações contratuais, especialmente nas de consumo, vigora 

o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos 

os contratos, e deve ser cumprida desde as tratativas, fase 

pré-contratual, até após a execução do contrato, e que exige lealdade dos 

contratantes, principalmente no que se refere aos deveres anexos do 

contrato. Em sua peça inicial a parte autora alega que teve seu nome 

negativado indevidamente, haja vista, não possuir nenhum débito junto a 

requerida, desconhecendo o valor cobrado. Apesar das argumentações 

trazidas pela parte promovida em sua defesa, tenho que esta não se 

desincumbiu de seu ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe 

elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados na 

inicial, bem assim, quaisquer causas impeditivas, modificativas ou 

extintivas do direito da parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de 

demonstrar a existência e exigibilidade da dívida, pautando-se apenas 

alegar cessão de débitos do Banco do Brasil. A reclamada não anexou 

contrato, extratos ou qualquer documento capaz de comprovar a 

existência ou origem do débito, sendo a contestação estéril de prova. 
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Restando caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus 

serviços. No tocante aos danos morais, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. O contexto retratado nos autos indica postura da ré suficiente para 

gerar ofensa à honra. Entendo que o dissabor experimentado ultrapassou 

os limites do mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a lesão à sua 

dignidade. Via de consequência procede à pretensão de condenação da 

parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais à parte 

autora, ao passo que inseriu indevidamente o seu nome nos órgãos 

restritivos que inviabilizou o seu acesso ao crédito no comercio local, 

caracterizando o dano moral in re ipsa, sendo irrelevante, portanto, a 

prova da sua ocorrência. Destaco que a sistemática da responsabilidade 

civil, nas relações de consumo é a de que responde o fornecedor de 

produtos e/ou de serviços independentemente da verificação de culpa, 

pelos danos causados aos consumidores, decorrentes de fatos do 

produto e/ou do serviço, respectivamente. Segundo as normas expressas 

na Lei n.8.078/90, essa é objetiva e independe de culpa. Tal 

responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do risco do 

empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e 

ônus de sua atividade. Nessa senda, tem manifestado as Turmas 

Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. 

CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A inclusão do nome do 

consumidor em cadastro de restrição ao crédito resulta em ofensa à 

imagem e reputação, causando desconforto moral apto a ensejar 

compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do prejuízo. II – O 

valor da compensação por danos morais deve ser informado por critérios 

de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições 

econômicas das partes envolvidas, a natureza, a extensão do dano, o 

caráter punitivo da medida e o não enriquecimento sem causa da parte 

ofendida. III - O termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos 

morais decorrentes da relação contratual é a data da citação. IV – 

Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao 

recurso da ré.(TJ-DF - APC: 20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. TELEFONIA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA 

TURMA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/07/2013); A obrigação de 

indenizar deve ser reconhecida, embora não nos moldes postulados 

inicialmente, diante do risco de se concretizar, em seu favor, ilícito 

enriquecimento, posto que a parte reclamante conta com outras restrições 

comerciais posteriores a que está sendo discutida neste feito, razão pela 

qual não se aplica a Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, somente 

devem ser levadas em considerações as outras inscrições para fixar o 

quantum indenizatório em consideração os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, de modo a evitar enriquecimento ilícito. Deixo de 

condenar a parte autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram 

nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Pelo exposto, 

RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

formulada na inicial, para: - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito 

discutido nos autos, devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo 

por qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa 

cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em 

desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a título de 

dano moral/imaterial, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte 

autora do registro/banco de inadimplentes SPC, relacionado ao débito 

objeto da presente ação, no prazo de 05 dias, Oficiem-se aos órgãos de 

restrição ao crédito para cancelamento definitivo das restrições 

comerciais efetivada no CPF da parte reclamante, com relação aos débitos 

discutidos neste feito. - Julgo improcedente o pedido de condenação em 

litigância de má fé; Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte 

sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do valor da 

condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado 

da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e intimação 

para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre 

tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 

523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo 

recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de 

estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA 

CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010253-88.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY BORGES DA SILVA (REQUERENTE)

LUIZ HENRIQUE SENFF (ADVOGADO(A))

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTOES S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

8010253-88.2016.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, tendo como partes 

WANDERLEY BORGES DA SILVA em desfavor de BANCO BRADESCO 

CARTOES S/A, em que aquele deixou o prazo para se manifestar 

transcorrer in albis e abandonou o processo. É o necessário. Decido. A 

parte reclamante deixou de promover os atos que lhe competia, 

ocasionando o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dia, conforme 

certidão de id. 15392239, fato que impõe, inevitavelmente, a extinção, uma 

vez que o Poder Judiciário atual, especialmente a Justiça Estadual que tem 

ampla competência, não pode manter uma estrutura para tramitar 

processos que nem mesmo as partes fazem valer a importância da 

lide/interesse. O abandono processual é causa de extinção de processo – 

CPC, art. 267, III/NCPC, art. 485, III - e, por se tratar de processo sujeito ao 

disposto na Lei n. 9.099/1995, é inaplicável o art. 267, § 1º, do CPC/NCPC, 

485, § 1º, em face do art. 51, § 1º, daquela lei especial que regula os 

juizados, conforme entendimento doutrinário (CHIMENTI, Ricardo Cunha. 

Teoria e pratica dos juizados especiais cíveis. 5. ed. atual. São Paulo: 

Saraiva, 2003. p. 267; FIGUEIRA JUNIOR, Joel Dias; TOURINHO NETO, 

Fernando da Costa. Juizados especiais estaduais cíveis e criminais: 

comentários a Lei n. 9.099/1995. 5. ed. rev. atual e ampl. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2007. p. 333). Nesses termos, igualmente 

precedente decisório, in verbis: RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO POR ABANDONO DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE 
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INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 267, § 1.º DO CPC E 

DA SÚMULA N.º 240 DO STJ NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 51, § 1.º DA LEI FEDERAL N.º 9.099/1995. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

RELATÓRIO EM SESSÃO. VOTO: Inicialmente, conheço do Recurso 

Inominado, considerando-se a presença dos pressupostos extrínsecos e 

intrínsecos de admissibilidade. No mérito, a sentença não merece ser 

reformada. Na espécie, o processo foi suspenso a pedido das partes por 

30 (trinta) dias. Decorrido o prazo, o juízo de origem extinguiu o processo 

sem resolução de mérito, sem determinar prévia intimação do advogado da 

exequente, nem sua intimação pessoal. Veja-se que o § 1.º do art. 51 da 

Lei dos Juizados Especiais estabelece que ?a extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes?. Assim, tem-se que o art. 267, § 1.º do CPC e a Súmula n.º 240 do 

STJ não são aplicados no âmbito dos Juizados Especiais, não havendo 

necessidade intimação pessoal da exequente para dar prosseguimento à 

execução. DO EXPOSTO, conheço do recurso e nego-lhe provimento, 

para o fim específico de manter a sentença recorrida. DISPOSITIVO O 

julgamento foi presidido por mim, Fernando Swain Ganem, Juiz Relator 

Designado, seguido pelo eminente Juiz Aldemar Sternadt e pelo eminente 

Juiz Vinícius de Mattos Magalhães (relator vencido). Curitiba, 26 de junho 

de 2015. Fernando Swain Ganem, Juiz Relator Designado. O julgamento foi 

presidido por mim, Fernando Swain Ganem, Juiz Relator Designado, 

seguido pelo eminente Juiz Aldemar Sternadt e pelo eminente Juiz Vinícius 

de Mattos Magalhães (relator vencido (TJPR - 1ª Turma Recursal - 

0001263-68.2012.8.16.0182/0 - Curitiba - Rel.: VinÃ-cius de Mattos 

MagalhÃ£es - Rel.Desig. p/ o Acórdão: Fernando Swain Ganem - - J. 

30.06.2015)” .  (TJ-PR -  RI :  000126368201281601820 PR 

0001263-68.2012.8.16.0182/0 (Acórdão), Relator: Fernando Swain 

Ganem, Data de Julgamento: 30/06/2015, 1ª Turma Recursal, Data de 

Publicação: 10/07/2015) Portanto, o § 1º do art. 51 da Lei n. 9.099/1995 

preceitua que a extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, 

de previa intimação pessoal da parte, cuja aplicação do Código Processual 

Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há regramento 

específico naquela especial. Isso posto, EXTINGO O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do artigo 485, III c/c Lei n. 

9.099/1995, art. 51, § 1º. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 55 c/c Lei n. 

12.153/09, art. 27. Por força da legislação especial, não haverá/não sujeita 

a reexame necessário – Lei n. 12.153/09, art. 11. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. P. I. Cumpra. À submissão 

do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________________  V ISTOS . 

HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS 

FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010254-73.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO (ADVOGADO(A))

WANDERLEY BORGES DA SILVA (REQUERENTE)

LUIZ HENRIQUE SENFF (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

8010254-73.2016.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, tendo como partes 

WANDERLEY BORGES DA SILVA em desfavor de BANCO BRADESCO 

S/A, em que aquele deixou o prazo para se manifestar transcorrer in albis 

e abandonou o processo. É o necessário. Decido. A parte reclamante 

deixou de promover os atos que lhe competia, ocasionando o abandono 

da causa por mais de 30 (trinta) dia, conforme certidão de id. 15392193, 

fato que impõe, inevitavelmente, a extinção, uma vez que o Poder 

Judiciário atual, especialmente a Justiça Estadual que tem ampla 

competência, não pode manter uma estrutura para tramitar processos que 

nem mesmo as partes fazem valer a importância da lide/interesse. O 

abandono processual é causa de extinção de processo – CPC, art. 267, 

III/NCPC, art. 485, III - e, por se tratar de processo sujeito ao disposto na 

Lei n. 9.099/1995, é inaplicável o art. 267, § 1º, do CPC/NCPC, 485, § 1º, 

em face do art. 51, § 1º, daquela lei especial que regula os juizados, 

conforme entendimento doutrinário (CHIMENTI, Ricardo Cunha. Teoria e 

pratica dos juizados especiais cíveis. 5. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 

2003. p. 267; FIGUEIRA JUNIOR, Joel Dias; TOURINHO NETO, Fernando da 

Costa. Juizados especiais estaduais cíveis e criminais: comentários a Lei 

n. 9.099/1995. 5. ed. rev. atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2007. p. 333). Nesses termos, igualmente precedente decisório, in verbis: 

RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DO 

AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE 

DO ART. 267, § 1.º DO CPC E DA SÚMULA N.º 240 DO STJ NO ÂMBITO 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 51, § 1.º DA LEI 

FEDERAL N.º 9.099/1995. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. RELATÓRIO EM SESSÃO. VOTO: Inicialmente, conheço do 

Recurso Inominado, considerando-se a presença dos pressupostos 

extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. No mérito, a sentença não 

merece ser reformada. Na espécie, o processo foi suspenso a pedido das 

partes por 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo, o juízo de origem extinguiu o 

processo sem resolução de mérito, sem determinar prévia intimação do 

advogado da exequente, nem sua intimação pessoal. Veja-se que o § 1.º 

do art. 51 da Lei dos Juizados Especiais estabelece que ?a extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes?. Assim, tem-se que o art. 267, § 1.º do CPC e a Súmula n.º 

240 do STJ não são aplicados no âmbito dos Juizados Especiais, não 

havendo necessidade intimação pessoal da exequente para dar 

prosseguimento à execução. DO EXPOSTO, conheço do recurso e 

nego-lhe provimento, para o fim específico de manter a sentença 

recorrida. DISPOSITIVO O julgamento foi presidido por mim, Fernando 

Swain Ganem, Juiz Relator Designado, seguido pelo eminente Juiz 

Aldemar Sternadt e pelo eminente Juiz Vinícius de Mattos Magalhães 

(relator vencido). Curitiba, 26 de junho de 2015. Fernando Swain Ganem, 

Juiz Relator Designado. O julgamento foi presidido por mim, Fernando 

Swain Ganem, Juiz Relator Designado, seguido pelo eminente Juiz 

Aldemar Sternadt e pelo eminente Juiz Vinícius de Mattos Magalhães 

(relator vencido (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0001263-68.2012.8.16.0182/0 

- Curitiba - Rel.: VinÃ-cius de Mattos MagalhÃ£es - Rel.Desig. p/ o 

Acórdão: Fernando Swain Ganem - - J. 30.06.2015)”. (TJ-PR - RI: 

000126368201281601820 PR 0001263-68.2012.8.16.0182/0 (Acórdão), 

Relator: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 30/06/2015, 1ª 

Turma Recursal, Data de Publicação: 10/07/2015) Portanto, o § 1º do art. 

51 da Lei n. 9.099/1995 preceitua que a extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de previa intimação pessoal da parte, 

cuja aplicação do Código Processual Civil é subsidiária e não incide nas 

circunstâncias em que há regramento específico naquela especial. Isso 

posto, EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos 

do artigo 485, III c/c Lei n. 9.099/1995, art. 51, § 1º. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 

55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Por força da legislação especial, não 

haverá/não sujeita a reexame necessário – Lei n. 12.153/09, art. 11. 

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. P. I. 

Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 

da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

________________________________________ VISTOS. HOMOLOGO, 

para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo 

juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza 

de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000148-06.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000148-06.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, tendo como partes SIMONE 

DOS SANTOS PEREIRA e BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Fundamento 

e Decido. Nesse quadrante processual, e à luz dos poderes de direção 

conferidos ao Juiz na condução da demanda, com permissivo legal no 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido 

e passo a julgar antecipadamente a lide. Existindo preliminares, passo ao 

julgamento. Inicialmente indefiro o requerimento de conexão, haja vista que 

o processo de nº 1000149-88.2018.8.11.0026, já se encontra com 

sentença de mérito, não havendo possibilidade de reunião conforme 

disciplina o artigo 55, § 1º do CPC. Rejeito a preliminar alegada na peça de 

bloqueio, de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em 

decorrência da complexidade da prova e necessidade de perícia. A 

análise dessas deve ser feita com extrema cautela e somente merece ser 

reconhecida a incompetência do Juizado Especial Cível, pela necessidade 

de tal prova, quando seja efetivamente necessária para a garantia do 

contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica no caso dos autos. 

A vedação de produção de prova pericial no âmbito dos Juizados não 

significa que as partes não possam trazer laudos ou outras provas 

idôneas, hábeis a demonstrar suas alegações. Não constitui óbice para 

que as comprove através de relatórios técnicos individualizados - artigo 

35 da Lei n. 9.099/1995 – ou realização de perícia informal - Enunciado n. 

12 do FONAJE. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça – STJ – decidiu 

que os Juizados Especiais podem resolver disputas que envolvam 

perícias. No seu voto a Ministra Nancy Andrighi, relatora do processo, 

apontou que a Lei n. 9.099/1995, que rege os Juizados Especiais, não 

exclui de sua competência a prova técnica, que no caso dos autos 

poderia ter sido apresentada pela parte que alegou a incompetência – STJ 

- RMS 30170 - UF: SC - REGISTRO: 2009/0152008-1 – RELATOR(A): Min. 

NANCY ANDRIGHI - TERCEIRA TURMA - ACÓRDÃO DISPONIBILIZADO NO 

DJE EM 11/10/2010 e PUBLICADO EM 13/10/2010. Afasto a preliminar de 

ausência de interesse processual, e ainda ausência de pretensão 

resistida, já que não há dúvida que a parte autora tem direito a vir a juízo 

pleitear aquilo que entende devido e ser de direito (art. 5º, incisos II e 

XXXV, CRFB/88), bem como dada a resistência à pretensão e a 

adequação da via eleita. Este se traduz pela não espontaneidade da parte 

adversa em aceitar a pretensão autoral, aliada à necessidade do 

provimento jurisdicional para solução do litígio - composto do binômio 

necessidade/utilidade. Considerando-se que a parte adversa resistiu à 

pretensão deduzida pela parte Autora, e formou-se, em consequência, a 

lide, conclui-se então que está possui interesse processual. Por fim, à 

preliminar de inépcia da inicial, por ausência de documentos indispensável, 

tal pedido não merece acolhimento, uma vez que o comprovante de 

endereço não é documento indispensável ao julgamento da controvérsia 

trazida ao conhecimento desse juízo. Sendo necessária apenas a simples 

indicação da residência, conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código 

de Processo Civil. Passo a análise do mérito. Pleiteia a reclamante 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito no 

cadastro das entidades de proteção ao crédito, em razão de um débito 

que não reconhece. No documento acostado à inicial ficou demonstrada a 

negativação do nome da reclamante pela reclamada. A parte reclamada 

contestou o pedido, alegando que o dano moral só se configura com a 

resistência injustificada e comprovada da parte contra a pretensão 

deduzida, não havendo que falar em dano moral, bem como existência de 

outras negativações. Após análise percuciente dos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Destarte, conquanto tenha a reclamada alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, anexando 

contrato de abertura de conta e cópia dos documentos pessoais da autora 

(id. 13437109), não anexou nenhum documento capaz de comprovar os 

valores cobrados. Verifica-se que a mera juntada de contrato de abertura 

de conta, não compra estar a parte autora em débito no valor que gerou a 

inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, possuindo a 

requerida outros meios de comprovar ser devida a negativação, o que não 

fizera, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão posta na inicial. 

Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da reclamante para a referida contratação. A inserção do nome do 

reclamante nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. 

Restando caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus 

serviços. Assim, não comprovada à legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito oriundo da negativação indevida, e a 

reparação pelos danos suportados é medida que se impõe. No tocante 

aos danos morais, não há olvidar que, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral. No entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há 

que há violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a 

efetiva comprovação da materialização do dano. Além do mais, é sempre 

útil repetir que a responsabilidade que incide sobre o produtor ou o 

fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do 

risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os 

riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, tem manifestado as Turmas 

Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. 

CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A inclusão do nome do 

consumidor em cadastro de restrição ao crédito resulta em ofensa à 

imagem e reputação, causando desconforto moral apto a ensejar 

compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do prejuízo. II – O 

valor da compensação por danos morais deve ser informado por critérios 

de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições 

econômicas das partes envolvidas, a natureza, a extensão do dano, o 

caráter punitivo da medida e o não enriquecimento sem causa da parte 

ofendida. III - O termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos 

morais decorrentes da relação contratual é a data da citação. IV – 

Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao 

recurso da ré.(TJ-DF - APC: 20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. TELEFONIA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA 

TURMA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/07/2013); No que se refere 

ao pedido de condenação da autora em litigância de má-fé, o mesmo deve 

ser julgado improcedente, pois não se configuraram nenhuma das 

hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil e 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, 

par: - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, devendo 

a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do 

trânsito em julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao 

TRIPLO do importe que exigir em desacordo; - CONDENAR a reclamada 

indenizar o reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 

danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. - JULGAR IMPROCENDENTE o 

pedido de litigância de má fé; Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte 

sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do valor da 

condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado 

da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e intimação 

para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre 

tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 

523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo 

recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de 

estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 
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ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_________________________________ VISTOS. HOMOLOGO, para que 

surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, 

na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-24.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JEANE NAIARA ROSA CANDIDO (REQUERENTE)

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000108-24.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZATÓRIA DE RESTITUIÇÃO DE BEM C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por JEANE NAIARA ROSA CANDIDO em face de 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 

e 162 do FONAJE. Fundamento e decido. Nesse quadrante processual, e à 

luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, 

com permissivo legal no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, 

conheço diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. 

Inexistindo preliminares, passo a análise de mérito. Sustenta a parte 

reclamante que seu nome foi indevidamente inserido nos bancos de dados 

de restrição ao crédito por um débito que desconhece. Aduz, outrossim, 

que tais fatos lhe causaram danos morais. Opondo-se à pretensão 

reparatória, a parte reclamada afirma que o débito existe, decorrendo de 

legitima contratação gastos com cartão de crédito e que o 

encaminhamento dos dados cadastrais da parte reclamante aos cadastros 

de consumidores inadimplentes configura exercício regular de direito. Em 

análise aos documentos anexados entendo que não assiste razão a parte 

autora. Como se vê dos documentos anexados com a contestação, a 

requerente possui uma conta bancária junto a requerida, utilizando o 

cartão de crédito que lhe foi fornecido, gerando custos, o que justificou o 

encaminhamento do nome e CPF da parte reclamante ao rol de 

inadimplentes. Esta ação configura verdadeira aventura jurídica onde a 

parte reclamante pretende ser premiada com a condenação do reclamante 

em danos morais, caracterizando esta ação verdadeira má fé da 

reclamante. Estando em aberto os valores, a inclusão do nome e CPF do 

reclamante nos órgãos de restrição ao crédito configura-se exercício 

regular de direito. E por qualquer ângulo que se analise a questão, se 

evidencia a má-fé do reclamante, na sua ânsia de auferir renda fácil, com 

objetivo de ser premiada com a condenação da parte reclamada ao 

pagamento de danos morais, deturpa os fatos, se aproveitando da 

gratuidade processual na primeira instância, litigando de má-fé, 

abarrotando o Poder Judiciário com lides temerárias, em prejuízo à 

coletividade. Restando claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que o 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do nome do reclamante aos cadastros da Serasa e do 

SPC. Nessa senda tem decidido as Turmas recursais: APELAÇÃO CÍVEL - 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL - 

ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -COMPROVAÇÃO DA ORIGEM 

DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - 

Uma vez comprovada a existência de relação jurídica entre as partes bem 

como o debito motivador da negativação e tal fato não sendo impugnado 

de forma especifica pelo autor, é de se reconhecer exercício regular do 

direito de cobrança e devida a negativação em órgãos de proteção ao 

crédito.(TJ-MG - AC: 10707130273196001 MG, Relator: Alexandre 

Santiago, Data de Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS 

FATOS ALEGADOS NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA 

MANTIDA. -Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Não havendo como prosperar a tese autoral, como já 

explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão inicial. Restando claro 

que o débito inequivocamente existe, não havendo, por consequência, 

prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao contrário, os autos evidenciam 

que a conduta da reclamada nitidamente configura exercício regular de 

direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a parte reclamante, não quitou o 

debito aberto com a reclamada, o que justificou o encaminhamento do 

nome do reclamante aos cadastros da Serasa e do SPC. Deixo de 

condenar a parte autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram 

nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Isso posto, 

RESOLVO O MÉRITO e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na 

inicial. - Julgo improcedente o pedido de condenação em litigância de má 

fé; Sem despesas processuais e honorários advocatícios, na forma dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Nada requerido no prazo de 15 

(quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de 

seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_______________________________________________ VISTOS. 

HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS 

FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-39.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JEANE NAIARA ROSA CANDIDO (REQUERENTE)

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000107-39.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por JEANE 

NAIARA ROSA CANDIDO em face de NATURA COSMÉTICOS S/A. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. Existindo 

preliminar suscitada. Enfrento-as. Com relação a cessão de crédito, vejo 

que não foram juntados nos autos documento probatórios da alegada 

cessão, nos moldes dos artigos 288, 290 e 654 do Código Civil, devendo 

ser desconsiderada neste feito. Anoto, ademais, não haver prova da 

alegada cessão e tampouco de notificação da parte autora, bem como 

observo que consta da negativação "NPL 1 ORIG NATURA", ou seja, 

menção ao nome da requerida. Portanto, indefiro a preliminar. Passo a 

análise do mérito. Trata-se de ação através da qual requer a parte autora 

a condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização a título 

de danos morais, ante negativação indevida. Citada a requerida 

apresentou contestação alegando que a dívida da autora foi objeto de 

transação entre a ré e Recuperadora de Crédito - FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS NPL I, 

a qual atualmente é detentora do direito de cobrar e receber pelos 
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referidos títulos. Afirma que débito em discussão não pertence mais a ré. 

Prescinde o feito de dilação probatória, comportando seu julgamento 

antecipado, conforme o disposto no art. 355, I do Código de Processo Civil, 

por se tratar de matéria exclusivamente de direito, estando os fatos 

devidamente comprovados nos autos. Passo a análise do mérito. A 

requerida afirma a impossibilidade de aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, uma vez que a autora é prestadora de serviço autônoma, 

cadastrada para compra e revenda dos produtos, não sendo consumidora 

final. Em primeiro lugar, a pessoa jurídica, quando de dimensão pequena, 

pode ser considerada consumidora, se litigar contra um potente grupo 

econômico. A vulnerabilidade da primeira faz com que ela se emoldure no 

conceito de consumidor, atraindo a incidência da Lei nº 8.078/90. 

Mitiga-se, com isso, a teoria finalista, para a qual consumidor é sempre o 

destinatário final do produto ou serviço. Assim, se a pessoa física ou 

jurídica não são os destinatários finais, encaminhando o produto ou o 

serviço recebido a terceiro, mas se se situarem no terreno da 

vulnerabilidade, poderão ser considerados consumidores. Nesse sentido o 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AGRAVO INTERNO - AGRAVO - 

INDENIZAÇÃO - ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL - ARTIGOS 165, 458 E 

535, DO CPC - PREQUESTIONAMENTO - REEXAME DE PROVAS - 

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR - TEORIA FINALISTA 

MITIGADA. 1.- Tendo o Tribunal de origem fundamentado o posicionamento 

adotado com elementos suficientes à resolução da lide, não há que se 

falar em ofensa aos artigos 165, 458 e 535, do CPC. 2.- Não examinada a 

matéria objeto do Recurso Especial pela instância a quo, mesmo com a 

oposição dos Embargos de Declaração, incide o enunciado 211 da Súmula 

do Superior Tribunal de Justiça. 3.- A convicção a que chegou o Acórdão 

decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e o acolhimento da 

pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, 

obstando a admissibilidade do Especial os enunciados 5 e 7 da Súmula 

desta Corte Superior. 4.- A jurisprudência desta Corte tem mitigado a teoria 

finalista para autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor 

nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja 

tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em 

situação de vulnerabilidade. Precedentes (grifei). 5.- Agravo Regimental 

improvido. (AgRg no AREsp 402.817/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014). A requerente 

é uma suposta prestadora de serviços autônoma, que litiga contra uma 

grande empresa. Logo, caracterizada a vulnerabilidade, que atrai a 

incidência do Código de Defesa do Consumidor. O cerne da questão 

cinge-se em saber se a autora firmou contrato com a ré que foi negativado 

e se quando da inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, 

estava inadimplente ou não. No mérito, os elementos de convicção 

trazidos aos autos são insuficientes para demonstrar a existência e 

exigibilidade do débito o qual ensejou a inscrição do nome da parte autora 

nos órgãos de proteção ao crédito. Cabia a parte requerida, com fulcro no 

artigo 373, II, do Código de Processo Civil, apresentar documentos ou 

quaisquer elementos probatórios que elidissem ou extinguissem o direito 

da parte autora, o que não ocorreu. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 

9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum. ” Isso demonstra que o Juiz, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. Destaco, nas relações contratuais, especialmente nas 

de consumo, vigora o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula 

geral implícita em todos os contratos, e deve ser cumprida desde as 

tratativas, fase pré-contratual, até após a execução do contrato, e que 

exige lealdade dos contratantes, principalmente no que se refere aos 

deveres anexos do contrato. Não foi trazido aos autos o contrato 

celebrado entre a autora e requerida, tampouco qualquer documento que 

demonstre a existência de dívida, no valor objeto do apontamento, o que 

impossibilita a aferição da existência da relação jurídica autorizadora da 

restritiva. Assim, é de rigor a procedência do pedido declaratório de 

inexistência e inexigibilidade do débito e, em consequência, deve ser 

excluído dos cadastros de inadimplentes o apontamento mencionado na 

inicial, promovido pela ré em nome da autora. Restando caracterizada a 

falha e a abusividade na prestação de seus serviços. Ao lado disso, não 

se aplica a súmula 385 do STJ no presente caso, haja vista que, a 

negativação preexistente que pesa sob o nome da parte autora está 

sendo discutida judicialmente (Autos nº 1000108-24.2018.8.11.0026). 

Nesse sentido, tem manifestado as Turmas Recursais: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM A 

RÉ. SUPOSTA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA 

POSTULANDO A REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. CABÍVEL. NA 

ESPÉCIE, TRATA-SE DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DECORRENTE DE 

FRAUDE, PORTANTO, A CONTROVÉRSIA SE ENCONTRA FORA DO 

ÂMBITO DA SÚMULA 385 DO STJ. CONQUANTO A INSCRIÇÃO DO 

DEVEDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES SEJAM UM DIREITO 

SUBJETIVO DA ENTIDADE CREDORA, NO EXERCÍCIO REGULAR DE SEU 

DIREITO, ESTA INSCRIÇÃO DEVE TER ORIGEM REAL, O QUE NÃO SE 

DEMONSTROU NO CASO EM TELA. CABERIA A RÉ PROVAR A 

OCORRÊNCIA DA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, QUAL SEJA, A 

CELEBRAÇÃO DE CONTRATO EM NOME DA AUTORA, ÔNUS DO QUAL 

NÃO SE DESINCUMBIU. SEQUER TROUXE AOS AUTOS QUALQUER 

CONTRATO, SEJA ASSINADO PELA AUTORA, SEJA POR OUTRA 

PESSOA. DANO MORAL CONFIGURADO. (TJ-RJ - APL: 

00315620920118190205 RJ 0031562-09.2011.8.19.0205, Relator: DES. 

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS BITENCOURT, Data de Julgamento: 

17/12/2014, VIGÉSIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de 

Publicação: 19/12/2014) Via de consequência procede à pretensão de 

condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais à parte autora, ante a inserção indevida de seu nome nos órgãos 

restritivos, que inviabilizaram o seu acesso ao crédito caracterizando o 

dano moral in re ipsa, sendo irrelevante, portanto, a prova da sua 

ocorrência. Nessa senda, a sistemática da responsabilidade civil nas 

relações de consumo é a de que responde o fornecedor de produtos e/ou 

de serviços independentemente da verificação de culpa, pelos danos 

causados aos consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do 

serviço, respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei 

n.8.078/90, essa é objetiva e independe de culpa. Tal responsabilidade 

está, ainda, fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois 

aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua 

atividade. De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de 

causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, 

V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do 

CC. O contexto retratado nos autos indica postura da Ré suficiente para 

gerar ofensa à honra. Com efeito, atente-se quanto à perda do tempo útil 

despendido pela parte autora, na busca de uma solução amigável ao 

problema, o que por si só também caracteriza o dano moral. Entendo que o 

dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero aborrecimento, 

caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. O dano moral resta 

configurado e deve ser reparado. No tocante ao valor da indenização, 

compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o 

valor da indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta 

ilícita, com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, 

em quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, 

da tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Quantum arbitrado que deve considerar os 

princípios atinentes à matéria e as particularidades do caso concreto. Pelo 

exposto, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão formulada na inicial, para: - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO 

o nome da parte autora do registro/banco de inadimplentes SCPC, 

relacionado ao débito objeto da presente ação, no prazo de 05 dias, 

Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento 

definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF da parte reclamante, 

com relação aos débitos discutidos neste feito. - DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, devendo a reclamada 

abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do trânsito em 

julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do 

importe que exigir em desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o 

reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da 

sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 
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danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do 

valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e 

intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA 

CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-18.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

FRANKLIN SANTOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000186-18.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por 

FRANKLIN SANTOS DE SOUZA em face de ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 

161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. As alegações apresentadas 

pela parte adversa, como motivo para a extinção do processo, se 

confundem com o mérito da ação e serão analisadas em momento 

oportuno. Passo a análise do mérito. Aduz o reclamante que a parte 

demandada inseriu seu nome no cadastro de inadimplentes, porém, que 

desconhece o contrato que ensejou essa negativação. Sustentou que tal 

evento lhe causou danos de ordem moral e material. A parte ré apresentou 

resposta, na qual sustentou, em resumo, a existência do débito, a 

regularidade da negativação creditícia e a inocorrência de dano moral, 

além de exibir documentos. Saliento que a administração dos meios de 

prova incumbe ao magistrado, destinatário final dessa atividade realizada 

para o esclarecimento dos fatos sobre os quais versa o litígio, a quem 

cabe apreciar livremente os elementos de prova, por força do disposto no 

artigo 371 do Código de Processo Civil, consagrador do princípio da 

persuasão racional. E, no exercício desse poder de valorar as provas, o 

juiz está autorizado a se restringir àquela que, além de ser mais 

esclarecedora, seja também a mais célere e compatível com o princípio da 

razoável duração do processo previsto no artigo 5°, inciso LXXVIII, da 

Constituição Federal e no artigo 139, inciso II, do mencionado Código. No 

mérito, o pedido é improcedente. O Código de Defesa do Consumidor, 

regula as relações de consumo desenvolvidas entre o consumidor e o 

fornecedor de produtos ou prestador de serviços. É o consumidor definido 

no seu artigo 2º, “caput”, como “toda pessoa física ou jurídica que adquire 

ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”, enquanto o 

fornecedor é descrito no artigo 3º do mesmo diploma legal, como “toda 

pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem 

como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de 

produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, 

exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de 

serviços”. Já no parágrafo 2º desse mesmo artigo 3º, há a definição de 

serviço, como “qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, 

mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de 

crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter 

trabalhista”. No amplo conceito legal de serviço, portanto, incluem-se as 

atividades desenvolvidas pelas instituições financeiras por sua natureza 

creditícia. Aplica-se, portanto, à controvérsia o Código de Defesa do 

Consumidor, por se referir à operação creditícia destinada a servir a 

destinatário final. Ressalto que a configuração do ato ilícito exige uma 

conduta antijurídica ou contrária a uma norma preexistente ou, ainda, o 

exercício abusivo de um direito reconhecido, que causa um mal 

desnecessário e injusto, o que não se evidencia na hipótese. Ora, a parte 

demandada provou ser cessionária do crédito sobre o qual versa a 

presente demanda (id. 13705145), indicou a origem da relação jurídica que 

ensejou a dívida, bem como conta bancaria, extratos e contrato 

devidamente assinado pela requerente. Tais circunstâncias se revelam 

suficientes para a demonstração da existência de vínculo contratual e da 

exigibilidade do débito. A parte ré, na qualidade de cessionária do crédito, 

está, portanto, apta a exigir o pagamento ou utilizar medida coercitiva 

destinada a estimular o devedor a cumprir o compromisso por ele 

assumido. Acrescento que a cessão de crédito apenas é vedada, em 

conformidade com o artigo 286 do Código Civil, se a isso se opuser a 

natureza da obrigação, a lei ou a convenção e, nessa última hipótese, a 

cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de 

boa-fé, se não constar no instrumento da obrigação. Desse modo, não 

existindo no instrumento de contrato firmado pela parte autora nenhum 

impedimento à cessão de crédito, está se efetivou regularmente. Ressalto 

que a norma contida no artigo 290, primeira parte, do Código Civil não 

impossibilita a cessão de crédito, nem exonera o devedor do cumprimento 

da obrigação, mas, de acordo com o artigo 292 do mencionado Código, 

apenas enseja a ineficácia da transmissão, se houver pagamento ao 

credor primitivo, o que não se evidenciou. Além disso, independentemente 

do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os 

atos conservatórios do direito cedido, por força do artigo 293 do Código 

Civil, incluindo-se dentre essas providências a negativação creditícia do 

inadimplente. Havendo mora do devedor, que não cumpriu a obrigação no 

tempo e pelo modo convencionados, surgiu para a credora a faculdade de 

incluir o nome da inadimplente em cadastros de restrição ao crédito, os 

quais atuam como proteção e prevenção contra os que insistem em agir à 

margem das regras postas e se afastam dos princípios da moral e da 

boa-fé que devem nortear as relações civis e comerciais, segundo o 

ensinamento do Desembargador Rui Stoco (in “Tratado de 

Responsabilidade Civil”, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 6ª 

edição, p. 1.784). Trata-se de meio legítimo de exigir o pagamento do valor 

devido, estando tal conduta abrangida pela excludente de ilicitude do 

exercício regular de um direito reconhecido, que, por força do disposto no 

artigo 188, inciso I, do Código Civil, afasta o dever de indenizar, por não 

haver nenhum prejuízo ao direito alheio. Cumpre salientar, outrossim, que a 

incidência da Lei nº 8.078/90, também conhecida como Código de Defesa 

do Consumidor, que regula as relações de consumo desenvolvidas entre o 

consumidor e o fornecedor de produtos ou prestador de serviços, em 

nada modifica tal conclusão, pois não pode a legislação consumerista ser 

utilizada para subverter a ordem jurídica. É certo que o consumidor, por 

sua hipossuficiência e vulnerabilidade, necessita de proteção especial 

para que não fique sujeito ao poderio econômico dos fornecedores de 

produtos e serviços ao mercado, que dispõem de maiores informações e 

meios de defesa uns contra os outros, mas essa tutela regulada pela Lei 

8.078/90, não pode ir além do necessário e suficiente para assegurar a 

liberdade de contratar nem operar sobre qualquer aspecto da relação 

contratual em que se não tenha verificado essa vulnerabilidade ou 

hipossuficiência, sob pena de servir ao desvirtuamento das relações 
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contratuais regulares, comprometendo a segurança jurídica. Acrescento 

que a parte demandada, ao solicitar o registro da inadimplência em 

cadastro de restrição ao crédito, apenas desempenhou atividade 

econômica, em total conformidade com o disposto no artigo 170 da 

Constituição Federal, agindo dentro dos limites legais. Inocorrente, 

portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em razão de conduta 

praticada pela parte Ré, pela efetiva comprovação da relação jurídica 

entre as partes. Não havendo como prosperar a tese autoral, como já 

explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão inicial. Ademais o 

irrefutado documento de id. 12697673, demonstra a existência de 

restrições creditícias anteriores àquela que se discute nestes autos, 

promovida por credores diversos e estranhos à lide. Nesse passo, não 

tendo a autora demonstrado – ônus dela - que tais restrições foram 

impugnadas com êxito, afigura-se plenamente aplicável a Súmula 385 do 

Col. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, "da anotação irregular 

em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano 

moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento'. Desse modo, com lastro nas provas produzidas, 

reconheço a litigância de má-fé da parte autora, que agiu com 

deslealdade. Com escopo inibitório, condeno a reclamante ao pagamento 

de multa de 4% e de indenização de 10%, ambos sobre o valor da causa, 

consoante autoriza o art. 81 do Código de Processo Civil. Isso posto, 

RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 487, I, e JULGO IMPROCEDENTE os 

pedidos formulados pela parte autora; - Na forma da fundamentação 

supra, CONDENO a parte reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do 

CPC), ao pagamento de multa no importe de 4% (quatro por cento) sobre o 

valor dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de 

advogado, que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, 

conforme art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos 

procuradores da reclamada. Sem despesas processuais e honorários 

advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Nada 

requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE 

os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – 

CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para 

fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______________________________________________ VISTOS. 

HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS 

FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000236-44.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA NASCIMENTO BRAS (REQUERENTE)

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000236-44.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por MARCIA 

APARECIDA NASCIMENTO BRAS em face de ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 

161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Inexistindo preliminares, passo a análise do mérito. Aduz o reclamante que 

a parte demandada inseriu seu nome no cadastro de inadimplentes, porém, 

que desconhece o contrato que ensejou essa negativação. Sustentou que 

tal evento lhe causou danos de ordem moral e material. A parte ré 

apresentou resposta, na qual sustentou, em resumo, a existência do 

débito, a regularidade da negativação creditícia e a inocorrência de dano 

moral, além de exibir documentos. Saliento que a administração dos meios 

de prova incumbe ao magistrado, destinatário final dessa atividade 

realizada para o esclarecimento dos fatos sobre os quais versa o litígio, a 

quem cabe apreciar livremente os elementos de prova, por força do 

disposto no artigo 371 do Código de Processo Civil, consagrador do 

princípio da persuasão racional. E, no exercício desse poder de valorar as 

provas, o juiz está autorizado a se restringir àquela que, além de ser mais 

esclarecedora, seja também a mais célere e compatível com o princípio da 

razoável duração do processo previsto no artigo 5°, inciso LXXVIII, da 

Constituição Federal e no artigo 139, inciso II, do mencionado Código. No 

mérito, o pedido é improcedente. O Código de Defesa do Consumidor, 

regula as relações de consumo desenvolvidas entre o consumidor e o 

fornecedor de produtos ou prestador de serviços. É o consumidor definido 

no seu artigo 2º, “caput”, como “toda pessoa física ou jurídica que adquire 

ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”, enquanto o 

fornecedor é descrito no artigo 3º do mesmo diploma legal, como “toda 

pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem 

como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de 

produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, 

exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de 

serviços”. Já no parágrafo 2º desse mesmo artigo 3º, há a definição de 

serviço, como “qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, 

mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de 

crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter 

trabalhista”. No amplo conceito legal de serviço, portanto, incluem-se as 

atividades desenvolvidas pelas instituições financeiras por sua natureza 

creditícia. Aplica-se, portanto, à controvérsia o Código de Defesa do 

Consumidor, por se referir à operação creditícia destinada a servir a 

destinatário final. Ressalto que a configuração do ato ilícito exige uma 

conduta antijurídica ou contrária a uma norma preexistente ou, ainda, o 

exercício abusivo de um direito reconhecido, que causa um mal 

desnecessário e injusto, o que não se evidencia na hipótese. Ora, a parte 

demandada provou ser cessionária do crédito sobre o qual versa a 

presente demanda (id. 14192998), indicou a origem da relação jurídica que 

ensejou a dívida, bem como conta bancaria, extratos e contrato 

devidamente assinado pela requerente. Tais circunstâncias se revelam 

suficientes para a demonstração da existência de vínculo contratual e da 

exigibilidade do débito. A parte ré, na qualidade de cessionária do crédito, 

está, portanto, apta a exigir o pagamento ou utilizar medida coercitiva 

destinada a estimular o devedor a cumprir o compromisso por ele 

assumido. Acrescento que a cessão de crédito apenas é vedada, em 

conformidade com o artigo 286 do Código Civil, se a isso se opuser a 

natureza da obrigação, a lei ou a convenção e, nessa última hipótese, a 

cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de 

boa-fé, se não constar no instrumento da obrigação. Desse modo, não 

existindo no instrumento de contrato firmado pela parte autora nenhum 

impedimento à cessão de crédito, está se efetivou regularmente. Ressalto 

que a norma contida no artigo 290, primeira parte, do Código Civil não 

impossibilita a cessão de crédito, nem exonera o devedor do cumprimento 

da obrigação, mas, de acordo com o artigo 292 do mencionado Código, 

apenas enseja a ineficácia da transmissão, se houver pagamento ao 

credor primitivo, o que não se evidenciou. Além disso, independentemente 

do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os 

atos conservatórios do direito cedido, por força do artigo 293 do Código 

Civil, incluindo-se dentre essas providências a negativação creditícia do 

inadimplente. Havendo mora do devedor, que não cumpriu a obrigação no 

tempo e pelo modo convencionados, surgiu para a credora a faculdade de 

incluir o nome da inadimplente em cadastros de restrição ao crédito, os 

quais atuam como proteção e prevenção contra os que insistem em agir à 

margem das regras postas e se afastam dos princípios da moral e da 

boa-fé que devem nortear as relações civis e comerciais, segundo o 

ensinamento do Desembargador Rui Stoco (in “Tratado de 

Responsabilidade Civil”, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 6ª 

edição, p. 1.784). Trata-se de meio legítimo de exigir o pagamento do valor 

devido, estando tal conduta abrangida pela excludente de ilicitude do 

exercício regular de um direito reconhecido, que, por força do disposto no 

artigo 188, inciso I, do Código Civil, afasta o dever de indenizar, por não 

haver nenhum prejuízo ao direito alheio. Cumpre salientar, outrossim, que a 

incidência da Lei nº 8.078/90, também conhecida como Código de Defesa 

do Consumidor, que regula as relações de consumo desenvolvidas entre o 
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consumidor e o fornecedor de produtos ou prestador de serviços, em 

nada modifica tal conclusão, pois não pode a legislação consumerista ser 

utilizada para subverter a ordem jurídica. É certo que o consumidor, por 

sua hipossuficiência e vulnerabilidade, necessita de proteção especial 

para que não fique sujeito ao poderio econômico dos fornecedores de 

produtos e serviços ao mercado, que dispõem de maiores informações e 

meios de defesa uns contra os outros, mas essa tutela regulada pela Lei 

8.078/90, não pode ir além do necessário e suficiente para assegurar a 

liberdade de contratar nem operar sobre qualquer aspecto da relação 

contratual em que se não tenha verificado essa vulnerabilidade ou 

hipossuficiência, sob pena de servir ao desvirtuamento das relações 

contratuais regulares, comprometendo a segurança jurídica. Acrescento 

que a parte demandada, ao solicitar o registro da inadimplência em 

cadastro de restrição ao crédito, apenas desempenhou atividade 

econômica, em total conformidade com o disposto no artigo 170 da 

Constituição Federal, agindo dentro dos limites legais. Inocorrente, 

portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em razão de conduta 

praticada pela parte Ré, pela efetiva comprovação da relação jurídica 

entre as partes. Não havendo como prosperar a tese autoral, como já 

explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão inicial. Ademais o 

irrefutado documento de id. 12973936, demonstra a existência de 

restrições creditícias anteriores àquela que se discute nestes autos, 

promovida por credores diversos e estranhos à lide. Nesse passo, não 

tendo a autora demonstrado – ônus dela - que tais restrições foram 

impugnadas com êxito, afigura-se plenamente aplicável a Súmula 385 do 

Col. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, "da anotação irregular 

em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano 

moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento'. Desse modo, com lastro nas provas produzidas, 

reconheço a litigância de má-fé da parte autora, que agiu com 

deslealdade. Com escopo inibitório, condeno a reclamante ao pagamento 

de multa de 4% e de indenização de 10%, ambos sobre o valor da causa, 

consoante autoriza o art. 81 do Código de Processo Civil. Isso posto, 

RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 487, I, e JULGO IMPROCEDENTE os 

pedidos formulados pela parte autora; - Na forma da fundamentação 

supra, CONDENO a parte reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do 

CPC), ao pagamento de multa no importe de 4% (quatro por cento) sobre o 

valor dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de 

advogado, que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, 

conforme art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos 

procuradores da reclamada. Sem despesas processuais e honorários 

advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Nada 

requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE 

os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – 

CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para 

fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______________________________________________ VISTOS. 

HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS 

FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010200-44.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

8010200-44.2015.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 

38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c 

Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

movida por SIDNEI ALVES DA SILVA em desfavor de BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Fundamento e Decido. Nesse quadrante 

processual, e à luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz na 

condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar 

antecipadamente a lide. A requerida foi devidamente citada para 

comparecer à audiência de conciliação designada, bem como apresentar 

contestação, conforme id. 12517611, contudo, não compareceu à 

audiência, tampouco apresentou defesa. De início, cabe frisar que a 

revelia não importa necessariamente em procedência do pedido, porque, 

em razão de outras circunstâncias constantes dos autos e de acordo com 

o princípio do livre convencimento do juiz, os fatos podem não se subsumir 

à regra jurídica invocada. No mais, a confissão ficta, em razão da 

relatividade da presunção, só deverá surtir efeitos quando há nos autos 

prova o bastante para confirmar o que foi alegado pelo autor na inicial, ou 

confirmar a sua verossimilhança. Prevê o artigo 336 do Código de 

Processo Civil “que compete ao réu alegar, na contestação, toda a matéria 

de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o 

pedido do autor, especificando as provas que pretende produzir”. No 

artigo 341 do Código de Processo Civil prescreve que “ao réu cabe 

manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na petição inicial, 

presumindo-se verdadeiros os fatos não impugnados”. Disso não cuidou a 

requerida, pois, em que pese regularmente citada e intimada, conforme 

certidão, não compareceu à audiência de conciliação e tampouco 

contestou o pedido, razão pela qual se presumem verdadeiros os fatos 

alegados na inicial, diante da não contestação das razões de mérito. Com 

efeito, no caso dos autos, DECERETO A REVELIA DA REQUERIDA, na 

forma dos artigos 334 e 344 do Código de Processo Civil, os quais fazem 

presumir aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo requerente, 

acarretando, por conseguinte, as consequências jurídicas apontadas na 

petição inicial. Passo a análise do mérito. Aduz a autora que teve seu 

nome inscrito nos órgãos restritivos de crédito, por um débito de 

responsabilidade da parte reclamada, não possuindo nenhum débito em 

aberto capaz de ensejar a referida negativação. Após análise percuciente 

dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão assiste à parte autora. A parte reclamada anexou manifestação, 

alegando a existência débitos, juntando áudios de contratação de cartão. 

Contudo, verifica-se que a reclamada não anexou contestação em tempo 

hábil, sendo que os referidos áudios apenas demonstram que houve 

contratação de cartão, não comprovando que os débitos cobrados e 

negativados são devidos. Ademais, o que foi juntado ao feito foi mera 

reprodução das telas do sistema de informática da requerida. Restando 

caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus serviços. Ao 

lado disso, não se aplica a súmula 385 do STJ no presente caso, haja 

vista que, a negativação preexistente que pesa sob o nome da parte 

autora está sendo discutida judicialmente. Nesse sentido, tem manifestado 

as Turmas Recursais: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM A RÉ. SUPOSTA FRAUDE NA 

CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL 

PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA POSTULANDO A REPARAÇÃO 

EXTRAPATRIMONIAL. CABÍVEL. NA ESPÉCIE, TRATA-SE DE 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DECORRENTE DE FRAUDE, PORTANTO, A 

CONTROVÉRSIA SE ENCONTRA FORA DO ÂMBITO DA SÚMULA 385 DO 

STJ. CONQUANTO A INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE 

INADIMPLENTES SEJAM UM DIREITO SUBJETIVO DA ENTIDADE CREDORA, 

NO EXERCÍCIO REGULAR DE SEU DIREITO, ESTA INSCRIÇÃO DEVE TER 

ORIGEM REAL, O QUE NÃO SE DEMONSTROU NO CASO EM TELA. 

CABERIA A RÉ PROVAR A OCORRÊNCIA DA CULPA EXCLUSIVA DA 

VÍTIMA, QUAL SEJA, A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO EM NOME DA 

AUTORA, ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. SEQUER TROUXE AOS 

AUTOS QUALQUER CONTRATO, SEJA ASSINADO PELA AUTORA, SEJA 

POR OUTRA PESSOA. DANO MORAL CONFIGURADO. (TJ-RJ - APL: 

00315620920118190205 RJ 0031562-09.2011.8.19.0205, Relator: DES. 

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS BITENCOURT, Data de Julgamento: 

17/12/2014, VIGÉSIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de 

Publicação: 19/12/2014) Via de consequência procede à pretensão de 

condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais à parte autora, ante a inserção indevida de seu nome nos órgãos 

restritivos, que inviabilizaram o seu acesso ao crédito caracterizando o 

dano moral in re ipsa, sendo irrelevante, portanto, a prova da sua 

ocorrência. Nessa senda, a sistemática da responsabilidade civil nas 
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relações de consumo é a de que responde o fornecedor de produtos e/ou 

de serviços independentemente da verificação de culpa, pelos danos 

causados aos consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do 

serviço, respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei 

n.8.078/90, essa é objetiva e independe de culpa. Tal responsabilidade 

está, ainda, fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois 

aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua 

atividade. De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de 

causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, 

V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do 

CC. O contexto retratado nos autos indica postura da Ré suficiente para 

gerar ofensa à honra. Com efeito, atente-se quanto à perda do tempo útil 

despendido pela parte autora, na busca de uma solução amigável ao 

problema, o que por si só também caracteriza o dano moral. Entendo que o 

dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero aborrecimento, 

caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. O dano moral resta 

configurado e deve ser reparado. No tocante ao valor da indenização, 

compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o 

valor da indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta 

ilícita, com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, 

em quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, 

da tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Quantum arbitrado que deve considerar os 

princípios atinentes à matéria e as particularidades do caso concreto. Pelo 

exposto, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão formulada na inicial, par: - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o 

nome da parte autora do registro/banco de inadimplentes SCPC, 

relacionado ao débito objeto da presente ação, no prazo de 05 dias, 

Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento 

definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF da parte reclamante, 

com relação aos débitos discutidos neste feito. - DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, devendo a reclamada 

abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do trânsito em 

julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do 

importe que exigir em desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o 

reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da 

sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 

danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do 

valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e 

intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________________________________________  V ISTOS . 

HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS 

FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000130-82.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIA SANTOS DUTRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000130-82.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 

38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c 

Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, movida por FABRICIA SANTOS DUTRA DE OLIVEIRA em 

desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Fundamento e Decido. Nesse 

quadrante processual, e à luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz 

na condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar 

antecipadamente a lide. Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. Rejeito 

a preliminar alegada na peça de bloqueio, de incompetência absoluta do 

Juizado Especial Cível em decorrência da complexidade da prova e 

necessidade de perícia. A análise dessas deve ser feita com extrema 

cautela e somente merece ser reconhecida a incompetência do Juizado 

Especial Cível, pela necessidade de tal prova, quando seja efetivamente 

necessária para a garantia do contraditório e da ampla defesa, o que não 

se verifica no caso dos autos, haja vista que a requerida não anexou 

nenhum documento assinado pela parte autora, não que se falar em 

necessidade de perícia. Passo a análise do mérito. Aduz a autora que teve 

seu nome inscrito nos órgãos restritivos de crédito, por um débito de 

responsabilidade da parte reclamada, não possuindo nenhum débito em 

aberto capaz de ensejar a referida negativação. A parte reclamada 

contestou o pedido, alegando existência da dívida em razão de cheque 

especial, não havendo que falar em dano moral. Após análise percuciente 

dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão assiste à parte autora. Apesar das argumentações trazidas pela 

parte promovida em sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu de 

seu ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de 

prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, 

quaisquer causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da 

parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e 

exigibilidade da dívida. Verifica-se que, a reclamada anexou contrato de 

abertura de conta, contudo, tais documentos não comprovam o débito 

cobrado pela requerida. Assim, não comprovada à legitimidade da 

cobrança, a declaração da inexistência do débito oriundo da negativação 

indevida, e a reparação pelos danos suportados é medida que se impõe. 

No tocante aos danos morais, não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação indevida, 

dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de indenização, 

prescindindo a efetiva comprovação da materialização do dano. O 

contexto retratado nos autos indica postura da ré suficiente para gerar 

ofensa à honra. Entendo que o dissabor experimentado ultrapassou os 

limites do mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a lesão à sua 

dignidade. Via de consequência procede à pretensão de condenação da 

parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais à parte 

autora, ao passo que inseriu indevidamente o seu nome nos órgãos 

restritivos que inviabilizou o seu acesso ao crédito no comercio local, 

caracterizando o dano moral in re ipsa, sendo irrelevante, portanto, a 

prova da sua ocorrência. Destaco que a sistemática da responsabilidade 

civil, nas relações de consumo é a de que responde o fornecedor de 

produtos e/ou de serviços independentemente da verificação de culpa, 

pelos danos causados aos consumidores, decorrentes de fatos do 

produto e/ou do serviço, respectivamente. Segundo as normas expressas 
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na Lei n.8.078/90, essa é objetiva e independe de culpa. Tal 

responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do risco do 

empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e 

ônus de sua atividade. Nessa senda, tem manifestado as Turmas 

Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. 

CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A inclusão do nome do 

consumidor em cadastro de restrição ao crédito resulta em ofensa à 

imagem e reputação, causando desconforto moral apto a ensejar 

compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do prejuízo. II – O 

valor da compensação por danos morais deve ser informado por critérios 

de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições 

econômicas das partes envolvidas, a natureza, a extensão do dano, o 

caráter punitivo da medida e o não enriquecimento sem causa da parte 

ofendida. III - O termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos 

morais decorrentes da relação contratual é a data da citação. IV – 

Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao 

recurso da ré.(TJ-DF - APC: 20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. TELEFONIA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA 

TURMA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/07/2013); De tal modo, 

caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da 

Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. No 

tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se orientar pela 

denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização de acordo 

com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições 

econômicas do causador do dano e do ofendido, em quantitativo 

consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do 

constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir 

novas condutas idênticas da parte ofensora, e representar compensação 

à parte ofendida, sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. 

Quantum arbitrado que deve considerar os princípios atinentes à matéria e 

as particularidades do caso concreto. Ante o exposto, por tudo que dos 

autos consta, RESOLVO O MÉRITO com fundamento no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na exordial para: - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO 

o nome da parte autora do registro/banco de inadimplentes, relacionado ao 

débito objeto da presente ação, no prazo de 05 dias, oficiem-se aos 

órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo das restrições 

comerciais efetivada no CPF da parte reclamante, com relação aos débitos 

discutidos neste feito. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido 

nos autos, devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por 

qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa 

cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em 

desacordo; - CONDENAR a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte 

autora, a título de dano moral, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – 

Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, 

c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I 

Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do 

Conselho da Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do 

artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010067-36.2014.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA ROSA DE JESUS (REQUERENTE)

MARLENE MARIA SOUTO (REQUERENTE)

ROGERIO ANASTACIO CHAVES (ADVOGADO(A))

DELVITO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

8010067-36.2014.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE RECLAMAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS, movida por CLEUZA ROSA DE JESUS, MARLENE MARIA 

SOUTO E DELVITO PEREIRA DA SILVA, em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Dispensado o relatório na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. Decido. Não havendo vício 

procedimental que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que não 

se vislumbra a necessidade de produção de prova em audiência. Existindo 

preliminar suscitada. Enfrento-as. Rejeito a preliminar alegada na peça de 

bloqueio, de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em 

decorrência da complexidade da prova e necessidade de perícia. A 

análise dessas deve ser feita com extrema cautela e somente merece ser 

reconhecida a incompetência do Juizado Especial Cível, pela necessidade 

de tal prova, quando seja efetivamente necessária para a garantia do 

contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica no caso dos autos. 

A vedação de produção de prova pericial no âmbito dos Juizados não 

significa que as partes não possam trazer laudos ou outras provas 

idôneas, hábeis a demonstrar suas alegações. No caso em exame, 

verifico que as provas produzidas no processo são suficientemente aptas 

a formar o convencimento, porque se trata de matéria fática e as questões 

técnicas não terem a complexidade alegada, de modo que a perícia técnica 

é prescindível, estando firmada a competência do Juizado Especial Cível 

para a causa. Rejeito a preliminar de inépcia da inicial, vez que não está 

presente nenhuma das causas que ensejam sua decretação, já que os 

pedidos são claros e da narrativa dos fatos decorre logicamente a 

conclusão, tanto que permitiram a apresentação de defesa fundamentada. 

Passo a analisa o mérito. Presentes os pressupostos processuais e as 

condições da ação, passo ao julgamento do mérito. Os reclamantes 

requerem a condenação da parte ré a compensar o dano material e moral 

suportado, em decorrência da suspensão do fornecimento de energia 

elétrica em sua granja, sem qualquer comunicação prévia, que perdurou 

das 10h00min até às 13h00min do dia 03 de outubro de 2013, ocasionando 

a morte de aves prontas para o abate. A parte reclamada em sua defesa 

alega a inexistência de nexo causal entre os fatos alegados e a sua 

conduta apta a ensejar qualquer dever de reparação, pois não há 

qualquer comprovação de que os danos suportados pela parte autora 

decorreram da falta de fornecimento de energia elétrica mencionada. 

Confessa que houve uma intervenção emergencial na rede de energia 
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elétrica da região, na referida data, com início às 10h26min, sendo 

concluída às 12h30min do mesmo dia, isto é, dentro dos limites previstos 

pela legislação setorial vigente. Argumenta que não há comprovação dos 

danos materiais supostamente sofridos pela parte autora, tampouco danos 

morais. Por fim, pugna pela improcedência da demanda. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste à parte autora. Constato que apesar das argumentações trazidas 

pela parte ré em sua defesa, não há como afastar a sua responsabilidade 

pelos eventos narrados na inicial, vez que, não se desincumbiu do seu 

ônus probatório – art. 6º, VIII, do CDC, pois, deixou de trazer aos autos 

qualquer prova capaz de afastar o nexo de causalidade e corroborar as 

suas alegações defensivas. Do mesmo modo, não comprovou a correta 

prestação dos serviços, tampouco a culpa concorrente da parte autora, 

pois, como dito, não carreou aos autos nenhum documento apto a 

comprovar a veracidade de suas alegações, bem como, quaisquer causas 

impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da parte Autora – art. 

333, II, do CPC. Incontroverso que houve falha na prestação de seus 

serviços, pois, cabe a esta como prestadora de serviços, que, aliás, 

recebe por tais serviços, manter a rede em perfeito funcionamento, bem 

como solucionar os eventuais problemas, com a maior brevidade possível, 

por se tratar de um serviço essencial. A sistemática da responsabilidade 

civil nas relações de consumo é a de que responde o fornecedor de 

produtos e/ou de serviços independentemente da verificação de culpa, 

pelos danos causados aos consumidores, decorrentes de fatos do 

produto e/ou do serviço, respectivamente. Dessa forma, e diante da 

responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço público, 

nos termos artigo 37, §6º, da Constituição Federal, bem como da 

comprovação dos danos e do nexo causal, deve ser reconhecido o dever 

de indenizar os prejuízos suportados pela parte demandante. No tocante 

ao dano material, é de se destacar, que conforme pacífica e reiterada 

jurisprudência, exigem a comprovação do quantum reclamado, posto que, 

ao contrário dos danos morais, não são presumíveis. Para que haja a 

condenação da parte Requerida, é indispensável que a parte Requerente 

comprove efetivamente a extensão dos prejuízos patrimoniais que 

suportou, em decorrência do ato ilícito. Por tal motivo, é a prova do dano 

material de fundamental importância na ação indenizatória. Desse modo, 

embora a parte autora DELVITO PEREIRA DA SILVA, afirme ter tido 

prejuízos no valor de R$ 9.970,40 (nove mil, novecentos e setenta reais e 

quarenta centavos), pelos documentos juntados aos autos, tais prejuízos 

restaram comprovados somente em relação às 2.266 aves mortas em 

razão da falta de fornecimento de energia elétrica na granja, que 

multiplicado pelo valor de cada ave, informado pela tabela da SEFAZ (R$ 

2,00), totaliza o montante de R$ 4.532,00 (quatro mil quinhentos e trinta e 

dois reais), os quais devem ser indenizados. A parte autora CLEUZA 

ROSA DE JESUS, afirma ter tido prejuízos no valor de R$ 4.725,00 (quatro 

mil, setecentos e vinte e cinco reais), pelos documentos juntados aos 

autos, tais prejuízos restaram comprovados somente em relação às 1.125 

aves mortas em razão da falta de fornecimento de energia elétrica na 

granja, que multiplicado pelo valor de cada ave, informado pela tabela da 

SEFAZ (R$ 2,00), totaliza o montante de R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e 

cinquenta reais), valor a ser indenizado. Desse modo, embora a parte 

autora MARLENE MARIA SOUTO, afirme ter tido prejuízos no valor de R$ 

7.056,00 (sete mil e cinquenta e seis reais), pelos documentos juntados 

aos autos, tais prejuízos restaram comprovados somente em relação às 

1.680 aves mortas em razão da falta de fornecimento de energia elétrica 

na granja, que multiplicado pelo valor de cada ave, informado pela tabela 

da SEFAZ (R$ 2,00), totaliza o montante de R$ 3.360,00 (três mil trezentos 

e sessenta reais), a ser ressarcido pela requerida. Com relação ao dano 

moral, da mesma maneira entendo que razão assiste a parte autora diante 

da gravidade dos fatos, bem como do descaso demonstrado pela parte ré 

que não se deu ao trabalho de informar com antecedência a suspensão 

ou ainda prestar a devida assistência à parte autora. A mera alegação de 

interrupção por necessidade de reparo emergencial, anexando apenas 

telas produzidas unilateralmente, não eximem a requerida de sua 

responsabilidade pelo dano causado aos autores. Entendo que o dissabor 

experimentado ultrapassou os limites do mero aborrecimento, 

caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. A situação causou 

angústia e sofrimento na parte autora, afetando o seu bem-estar 

psicológico, de modo que o dano moral afigura-se in re ipsa, que não 

necessita da sua comprovação, visto que existe em decorrência do 

próprio evento. No que concerne à fixação do valor que corresponda à 

justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 

(dois mil reais) quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Por todo o exposto, e o que mais consta dos 

autos do processo, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 269, inciso 

I, do Código de Processo Civil, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES 

os pedidos formulados na exordial para: - CONDENAR a parte Ré a 

COMPENSAR/PAGAR à parte Autora DELVITO PEREIRA DA SILVA, a título 

de dano moral, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405. - CONDENAR a reclamada a indenizar o reclamante DELVITO 

PEREIRA DA SILVA, a título de dano patrimonial/material, no valor de R$ 

4.532,00 (quatro mil quinhentos e trinta e dois reais, corrigido 

monetariamente a partir do desembolso/pagamentos das quantias e/ou 

prejuízo, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – 

Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos 

termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do 

Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil 

promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça 

Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. 

- CONDENAR a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte Autora CLEUZA 

ROSA DE JESUS, a título de dano moral, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – 

Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, 

c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I 

Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do 

Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, 

parágrafo único c/c art. 405. - CONDENAR a reclamada a indenizar a 

reclamante CLEUZA ROSA DE JESUS, a título de dano patrimonial/material, 

no valor de R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais), corrigido 

monetariamente a partir do desembolso/pagamentos das quantias e/ou 

prejuízo, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – 

Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos 

termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do 

Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil 

promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça 

Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. 

- CONDENAR a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte Autora MARLENE 

MARIA SOUTO, a título de dano moral, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – 

Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, 

c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I 

Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do 

Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, 

parágrafo único c/c art. 405. - CONDENAR a reclamada a indenizar a 

reclamante MARLENE MARIA SOUTO, a título de dano patrimonial/material, 

no valor de R$ 3.360,00 (três mil trezentos e sessenta reais), corrigido 

monetariamente a partir do desembolso/pagamentos das quantias e/ou 

prejuízo, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – 

Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos 

termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do 

Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil 

promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça 

Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. 

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei 

n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de 
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que o não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, apresentação de 

memória discriminada do débito e intimação para isso, acarretará a 

incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – art. 52, caput, 

da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. 

I. Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 

40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA 

CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010123-69.2014.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA (ADVOGADO(A))

DULCINEIA DIAS BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA (ADVOGADO(A))

MONICA DE SOUZA SOAVE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

8010123-69.2014.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE 

TRÂNSITO, proposta por DULCINEIA DIAS BORGES em face de JOSE 

FERREIRA DORI MONICA DE SOUZA SOAVE. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 

161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento, passo a análise do mérito. O que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora afirma que no 6 de janeiro 

de 2014, por volta das 15:45, sofreu um acidente de trânsito por culpa 

exclusiva da requerida, requerendo a reparação dos danos materiais 

havido em seu veículo, bem como os danos morais. Em contestação o 

requerido defende a inexistência do dever de indenizar sob o argumento 

de que o abalroamento ocorreu por culpa exclusiva da parte autora. Pugna 

pela improcedência dos pedidos insertos na inicial. Pela regra do Código 

de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Analisando detidamente os fatos alegados tanto pela 

parte autora, como também pela defesa, em cotejo com os documentos 

colacionados aos autos, tenho que a dinâmica do acidente restou 

controversa. Em que pese o esforço argumentativo da parte requerente, 

verifico não existirem nos autos meios comprobatórios que tornem suas 

alegações consistentes, mormente, os documentos apresentados são 

insuficientes para demonstrar a motivação do acidente. Outrossim, as 

despesas requeridas a título de dano material, restam prejudicadas, haja 

vista, não restar comprovado nos autos a responsabilidade da requerida. 

No que diz respeito aos danos morais, em que pese às razões 

apresentadas, não vislumbro em momento algum ter havido violação aos 

direitos da personalidade da reclamante através de condutas atribuída à 

reclamada. Destaco, o dano moral passível de indenização é aquele 

consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos 

direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Não sem propósito, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO 

MORAL INEXISTENTE. FATO COTIDIANO E RISCO NATURAL DE QUEM 

CONDUZ VEÍCULO. RECUSA DA RÉ EM PROCEDER O PAGAMENTO DOS 

DANOS MATERIAS. MERO DISSABOR DA VIDA CIVIL. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. 1. Alega a autora existir 

dano moral no caso, em razão de ter sido vítima de acidente de trânsito e 

ter a ré se negado a realizar o pagamento dos danos causados ao seu 

veículo. 2. O acidente de trânsito decorre do risco natural de quem conduz 

veículo automotor e transita em via pública, tornando- se fato da vida 

cotidiana e mero dissabor da vida civil, de modo que não é indenizável, 

ainda que tenha havido recusa ao pagamento dos prejuízos. 3. No caso, 

ausente qualquer lesão à integridade física ou ofensa à honra, que 

demanda a análise em concreto para eventual concessão de dano moral. 

4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 

46 da Lei nº 9.099/95. 5. Não logrando êxito no recurso, condeno a parte 

recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios devidos ao causídico da parte recorrida, no , decidem os 

Juízes Integrantes da 1ª Turma Recursal Juizados Especiais do Estado do 

Paraná, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, negar-lhe 

provimento, nos exatos termos do vot (TJPR - 1ª Turma Recursal - 

0022736-61.2014.8.16.0014/0 - Londrina - Rel.: Renata Ribeiro Bau - - J. 

0 7 . 0 7 . 2 0 1 5 ) ( T J - P R  -  R I :  0 0 2 2 7 3 6 6 1 2 0 1 4 8 1 6 0 0 1 4 0  P R 

0022736-61.2014.8.16.0014/0 (Acórdão), Relator: Renata Ribeiro Bau, 

Data de Julgamento: 07/07/2015, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 

14/07/2015); Dessa feita, diante da ausência de comprovação dos fatos 

constitutivos do direito da requerente, nos moldes do art. 373, inciso I, do 

CPC, impõe-se a improcedência dos pedidos da inicial. Ante o exposto, 

RESOLVO O MÉRITO da demanda com base no artigo 487, inciso I, do 

CPC, para, JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos da parte autora; Sem 

despesas processuais e honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 

e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias 

do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_______________________________________ VISTOS. HOMOLOGO, 

para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo 

juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza 

de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000298-84.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO (ADVOGADO(A))

LUCIMAR DE OLIVEIRA BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000298-84.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por LUCIMAR DE OLIVEIRA 

BRITO em face de VIVO S.A., em que foi REQUERIDO pela parte 

reclamante a DESISTÊNCIA DOS PEDIDOS/AÇÃO. É o necessário. Decido. 

Verifica-se que a autora anexou pedido de desistência antes da audiência 

de conciliação (id. 14870386). A desistência do prosseguimento do 

processo, corolário do princípio da disponibilidade, consiste na abdicação 

do status alcançado pelo autor após o ajuizamento da demanda, o qual é 

perfeitamente possível. Compete à parte analisar a conveniência ou não 

de prosseguir com a ação judicial, dispondo do direito que lhe é garantido 

constitucionalmente – CRFB/88, art. 5º, XXXV -, observados os requisitos 

da legislação e, diversamente do procedimento comum ordinário, no 

Juizado Especial Cível é prescindível a anuência/consentimento da parte 

adversa para o reconhecimento/homologação da desistência. Nesses 

termos, Enunciado n. 90 do FONAJE, aprovado no XVI Encontro – Rio de 

Janeiro/RJ, e a sua nova redação aprovada em 2015, in verbis: “A 
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desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na 

extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento”. “NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO 

90 - A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária”. Isso posto e tendo em 

vista a manifestação expressa da parte reclamante LUCIMAR DE 

OLIVEIRA BRITO (id. 14870386), em momento anterior a audiência de 

conciliação, ACOLHO A DESISTÊNCIA e, consequentemente, EXTINGO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, arts. 200, parágrafo único, e 

485, VIII e § 5º, NCPC. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em 

julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, assim como nessas 

hipóteses de desistência a Intimação da parte adversa. P. Cumpra. À 

submissão da Juíza de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  A i s i  A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______________________________ VISTOS. HOMOLOGO, para que 

surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, 

na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000307-46.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA (ADVOGADO(A))

IZABELA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000307-46.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL proposta por IZABELA DA SILVA SANTOS em face de 

VIVO S.A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, 

parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Existindo 

preliminar suscitada. Enfrento-as. Indefiro a preliminar de ausência de 

documento imprescindível, ante a juntada de comprovante de negativação 

retirado de site e não original emitido pela CDL, cumpre que a reclamada 

poderia ter anexado aos autos provas de que o referido documento é 

falso, contudo, não se desincumbiu, tratando-se de meras alegações. No 

que diz respeito à preliminar de inépcia da inicial, por ausência de 

documentos indispensável, tal pedido não merece acolhimento, uma vez 

que o, a autora anexou documento em nome de sua genitora (id. 

13578399), ademais, referido documento não é documento indispensável 

ao julgamento da controvérsia trazida ao conhecimento desse juízo. Sendo 

necessária apenas a simples indicação da residência, conforme preceitua 

o art. 319, II, do Novo Código de Processo Civil. Por fim, rejeito a preliminar 

de impossibilidade de inversão do ônus da prova, eis que a tese se 

confunde com a análise do próprio mérito. Passo a análise do mérito. Após 

análise percuciente dos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Apesar das 

argumentações trazidas pela parte promovida em sua defesa, tenho que 

esta não se desincumbiu de seu ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, 

pois, não trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos 

juntados na inicial, bem assim, quaisquer causas impeditivas, modificativas 

ou extintivas do direito da parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de 

demonstrar a existência e exigibilidade da dívida. A contestação é estéril 

de prova, nada foi juntado aos autos que comprovasse a existência ou 

origem do débito. A requerida não anexou contrato, gravação, ou qualquer 

documento capaz de comprovar suas alegações. Restando caracterizada 

a falha e a abusividade na prestação de seus serviços. No tocante aos 

danos morais, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o 

mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Além do mais, é sempre útil 

repetir que a responsabilidade que incide sobre o produtor ou o 

fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do 

risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os 

riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, tem manifestado as Turmas 

Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. 

CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A inclusão do nome do 

consumidor em cadastro de restrição ao crédito resulta em ofensa à 

imagem e reputação, causando desconforto moral apto a ensejar 

compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do prejuízo. II – O 

valor da compensação por danos morais deve ser informado por critérios 

de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições 

econômicas das partes envolvidas, a natureza, a extensão do dano, o 

caráter punitivo da medida e o não enriquecimento sem causa da parte 

ofendida. III - O termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos 

morais decorrentes da relação contratual é a data da citação. IV – 

Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao 

recurso da ré.(TJ-DF - APC: 20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. TELEFONIA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA 

TURMA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/07/2013); De tal modo, 

caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da 

Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. 

Entendo que o dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero 

aborrecimento, caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. O dano 

moral resta configurado e deve ser reparado. No tocante ao valor da 

indenização, compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do 

razoável e fixar o valor da indenização de acordo com o grau de 

reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições econômicas do 

causador do dano e do ofendido, em quantitativo consentâneo com a 

natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do constrangimento 

sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir novas condutas 

idênticas da parte ofensora, e representar compensação à parte ofendida, 

sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. Quantum arbitrado que 

deve considerar os princípios atinentes à matéria e as particularidades do 

caso concreto. No que se refere ao pedido contraposto, entendendo que 

o mesmo deve ser julgado improcedente, haja vista, que a requerida não 

anexou documentos capazes de comprovar a efetiva contratação pela 

parte autora. Deixo de condenar a parte autora em litigância de má-fé, pois 

não se configuraram nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. 

Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão formulada na inicial, par: - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o 

nome da parte autora do registro/banco de inadimplentes SCPC, 

relacionado ao débito objeto da presente ação, no prazo de 05 dias, 

oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo 

das restrições comerciais efetivada no CPF da parte reclamante, com 

relação aos débitos discutidos neste feito. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA 

do débito discutido nos autos, devendo a reclamada abster-se de 

exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob 

pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034828/9/2018 Página 638 de 849



exigir em desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a 

título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – 

Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, 

c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I 

Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do 

Conselho da Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. - Julgo improcedente o pedido contraposto e a 

condenação em litigância de má fé; Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do 

valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e 

intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________________________ VISTOS. HOMOLOGO, 

para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo 

juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza 

de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000296-17.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON PEREIRA BATISTA (REQUERENTE)

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000296-17.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL proposta por ADEMILSON PEREIRA BATISTA em face 

de BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 

161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. Indefiro a preliminar de 

ausência de documento imprescindível, ante a juntada de comprovante de 

negativação retirado de site e não original emitido pela CDL, cumpre que a 

reclamada poderia ter anexado aos autos provas de que o referido 

documento é falso, contudo, não se desincumbiu, tratando-se de meras 

alegações. No que diz respeito à preliminar de inépcia da inicial, por 

ausência de documentos indispensável, tal pedido não merece 

acolhimento, uma vez que o, a autora anexou documento em nome de sua 

genitora (id. 13464689), ademais, referido documento não é documento 

indispensável ao julgamento da controvérsia trazida ao conhecimento 

desse juízo. Sendo necessária apenas a simples indicação da residência, 

conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código de Processo Civil. Passo 

a análise do mérito. Após análise percuciente dos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Apesar das argumentações trazidas pela parte promovida 

em sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu de seu ônus 

probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de prova que 

retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, quaisquer 

causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da parte Autora – 

art. 373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e exigibilidade 

da dívida. A contestação é estéril de prova, nada foi juntado aos autos 

que comprovasse a existência ou origem do débito. A requerida não 

anexou contrato, ou qualquer documento capaz de comprovar suas 

alegações. Restando caracterizada a falha e a abusividade na prestação 

de seus serviços. Ao lado disso, não se aplica a súmula 385 do STJ no 

presente caso, haja vista que, as negativações preexistentes que pesam 

sob o nome da parte autora estão sendo discutidas judicialmente (Autos 

nº 1000297-02.2018.8.11.0026). Nesse sentido, tem manifestado as 

Turmas Recursais: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO 

DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM A RÉ. SUPOSTA FRAUDE NA 

CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL 

PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA POSTULANDO A REPARAÇÃO 

EXTRAPATRIMONIAL. CABÍVEL. NA ESPÉCIE, TRATA-SE DE 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DECORRENTE DE FRAUDE, PORTANTO, A 

CONTROVÉRSIA SE ENCONTRA FORA DO ÂMBITO DA SÚMULA 385 DO 

STJ. CONQUANTO A INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE 

INADIMPLENTES SEJAM UM DIREITO SUBJETIVO DA ENTIDADE CREDORA, 

NO EXERCÍCIO REGULAR DE SEU DIREITO, ESTA INSCRIÇÃO DEVE TER 

ORIGEM REAL, O QUE NÃO SE DEMONSTROU NO CASO EM TELA. 

CABERIA A RÉ PROVAR A OCORRÊNCIA DA CULPA EXCLUSIVA DA 

VÍTIMA, QUAL SEJA, A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO EM NOME DA 

AUTORA, ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. SEQUER TROUXE AOS 

AUTOS QUALQUER CONTRATO, SEJA ASSINADO PELA AUTORA, SEJA 

POR OUTRA PESSOA. DANO MORAL CONFIGURADO. (TJ-RJ - APL: 

00315620920118190205 RJ 0031562-09.2011.8.19.0205, Relator: DES. 

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS BITENCOURT, Data de Julgamento: 

17/12/2014, VIGÉSIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de 

Publicação: 19/12/2014) Via de consequência procede à pretensão de 

condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais à parte autora, ante a inserção indevida de seu nome nos órgãos 

restritivos, que inviabilizaram o seu acesso ao crédito caracterizando o 

dano moral in re ipsa, sendo irrelevante, portanto, a prova da sua 

ocorrência. Nessa senda, a sistemática da responsabilidade civil nas 

relações de consumo é a de que responde o fornecedor de produtos e/ou 

de serviços independentemente da verificação de culpa, pelos danos 

causados aos consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do 

serviço, respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei 

n.8.078/90, essa é objetiva e independe de culpa. Tal responsabilidade 

está, ainda, fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois 

aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua 

atividade. De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de 

causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, 

V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do 

CC. O contexto retratado nos autos indica postura da Ré suficiente para 

gerar ofensa à honra. Com efeito, atente-se quanto à perda do tempo útil 

despendido pela parte autora, na busca de uma solução amigável ao 

problema, o que por si só também caracteriza o dano moral. Entendo que o 

dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero aborrecimento, 

caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. O dano moral resta 

configurado e deve ser reparado. No tocante ao valor da indenização, 

compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o 

valor da indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta 

ilícita, com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, 

em quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, 

da tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Quantum arbitrado que deve considerar os 

princípios atinentes à matéria e as particularidades do caso concreto. Pelo 

exposto, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034828/9/2018 Página 639 de 849



Código de Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão formulada na inicial, par: - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o 

nome da parte autora do registro/banco de inadimplentes SCPC, 

relacionado ao débito objeto da presente ação, no prazo de 05 dias, 

oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo 

das restrições comerciais efetivada no CPF da parte reclamante, com 

relação aos débitos discutidos neste feito. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA 

do débito discutido nos autos, devendo a reclamada abster-se de 

exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob 

pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que 

exigir em desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a 

título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – 

Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, 

c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I 

Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do 

Conselho da Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________ VISTOS. HOMOLOGO, para 

que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz 

leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza 

de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000297-02.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON PEREIRA BATISTA (REQUERENTE)

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000297-02.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. . Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL proposta por ADEMILSON PEREIRA BATISTA em face 

de VIVO S.A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 

1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Existindo 

preliminar suscitada. Enfrento-as. Indefiro a preliminar de ausência de 

documento imprescindível, ante a juntada de comprovante de negativação 

retirado de site e não original emitido pela CDL, cumpre que a reclamada 

poderia ter anexado aos autos provas de que o referido documento é 

falso, contudo, não se desincumbiu, tratando-se de meras alegações. 

Passo a análise do mérito. Após análise percuciente dos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Apesar das argumentações trazidas pela parte promovida 

em sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu de seu ônus 

probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de prova que 

retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, quaisquer 

causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da parte Autora – 

art. 373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e exigibilidade 

da dívida. A contestação é estéril de prova, nada foi juntado aos autos 

que comprovasse a existência ou origem do débito, apenas telas de seu 

sistema e supostas faturas produzidas unilateralmente. A requerida não 

anexou contrato, gravação, ou qualquer documento capaz de comprovar 

suas alegações. Restando caracterizada a falha e a abusividade na 

prestação de seus serviços. Ao lado disso, não se aplica a súmula 385 do 

STJ no presente caso, haja vista que, as negativações preexistentes que 

pesam sob o nome da parte autora estão sendo discutidas judicialmente 

(Autos nº 1000296-17.2018.8.11.0026). Nesse sentido, tem manifestado 

as Turmas Recursais: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM A RÉ. SUPOSTA FRAUDE NA 

CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL 

PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA POSTULANDO A REPARAÇÃO 

EXTRAPATRIMONIAL. CABÍVEL. NA ESPÉCIE, TRATA-SE DE 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DECORRENTE DE FRAUDE, PORTANTO, A 

CONTROVÉRSIA SE ENCONTRA FORA DO ÂMBITO DA SÚMULA 385 DO 

STJ. CONQUANTO A INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE 

INADIMPLENTES SEJAM UM DIREITO SUBJETIVO DA ENTIDADE CREDORA, 

NO EXERCÍCIO REGULAR DE SEU DIREITO, ESTA INSCRIÇÃO DEVE TER 

ORIGEM REAL, O QUE NÃO SE DEMONSTROU NO CASO EM TELA. 

CABERIA A RÉ PROVAR A OCORRÊNCIA DA CULPA EXCLUSIVA DA 

VÍTIMA, QUAL SEJA, A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO EM NOME DA 

AUTORA, ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. SEQUER TROUXE AOS 

AUTOS QUALQUER CONTRATO, SEJA ASSINADO PELA AUTORA, SEJA 

POR OUTRA PESSOA. DANO MORAL CONFIGURADO. (TJ-RJ - APL: 

00315620920118190205 RJ 0031562-09.2011.8.19.0205, Relator: DES. 

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS BITENCOURT, Data de Julgamento: 

17/12/2014, VIGÉSIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de 

Publicação: 19/12/2014) Via de consequência procede à pretensão de 

condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais à parte autora, ante a inserção indevida de seu nome nos órgãos 

restritivos, que inviabilizaram o seu acesso ao crédito caracterizando o 

dano moral in re ipsa, sendo irrelevante, portanto, a prova da sua 

ocorrência. Nessa senda, a sistemática da responsabilidade civil nas 

relações de consumo é a de que responde o fornecedor de produtos e/ou 

de serviços independentemente da verificação de culpa, pelos danos 

causados aos consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do 

serviço, respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei 

n.8.078/90, essa é objetiva e independe de culpa. Tal responsabilidade 

está, ainda, fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois 

aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua 

atividade. De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de 

causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, 

V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do 

CC. O contexto retratado nos autos indica postura da Ré suficiente para 

gerar ofensa à honra. Com efeito, atente-se quanto à perda do tempo útil 

despendido pela parte autora, na busca de uma solução amigável ao 

problema, o que por si só também caracteriza o dano moral. Entendo que o 

dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero aborrecimento, 

caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. O dano moral resta 

configurado e deve ser reparado. No tocante ao valor da indenização, 

compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o 

valor da indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta 

ilícita, com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, 

em quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, 

da tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Quantum arbitrado que deve considerar os 
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princípios atinentes à matéria e as particularidades do caso concreto. No 

que se refere ao pedido contraposto, entendendo que o mesmo deve ser 

julgado improcedente, haja vista, que a requerida não anexou documentos 

capazes de comprovar a efetiva contratação pela parte autora. Deixo de 

condenar a parte autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram 

nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Pelo exposto, 

RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

formulada na inicial, par: - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da 

parte autora do registro/banco de inadimplentes SCPC, relacionado ao 

débito objeto da presente ação, no prazo de 05 dias, oficiem-se aos 

órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo das restrições 

comerciais efetivada no CPF da parte reclamante, com relação aos débitos 

discutidos neste feito. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido 

nos autos, devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por 

qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa 

cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em 

desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a título de 

dano moral/imaterial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. - Julgo improcedente o pedido contraposto e a 

condenação em litigância de má fé; Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do 

valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e 

intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_________________________ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, na 

forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000310-98.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA (ADVOGADO(A))

LINDA DOIS ANJOS NASCIMENTO (REQUERENTE)

LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000310-98.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL proposta por LINDA DOIS ANJOS NASCIMENTO em 

face de BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 

161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. Afasto a preliminar de 

ausência de interesse processual, e ainda ausência de pretensão 

resistida, já que não há dúvida que a parte autora tem direito a vir a juízo 

pleitear aquilo que entende devido e ser de direito (art. 5º, incisos II e 

XXXV, CRFB/88), bem como dada a resistência à pretensão e a 

adequação da via eleita. Este se traduz pela não espontaneidade da parte 

adversa em aceitar a pretensão autoral, aliada à necessidade do 

provimento jurisdicional para solução do litígio - composto do binômio 

necessidade/utilidade. Considerando-se que a parte adversa resistiu à 

pretensão deduzida pela parte Autora, e formou-se, em consequência, a 

lide, conclui-se então que está possui interesse processual. Indefiro a 

preliminar de ausência de documento imprescindível, ante a juntada de 

comprovante de negativação retirado de site e não original emitido pela 

CDL, cumpre que a reclamada poderia ter anexado aos autos provas de 

que o referido documento é falso, contudo, não se desincumbiu, 

tratando-se de meras alegações. Passo a análise do mérito. Após análise 

percuciente dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. Apesar das argumentações 

trazidas pela parte promovida em sua defesa, tenho que esta não se 

desincumbiu de seu ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe 

elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados na 

inicial, bem assim, quaisquer causas impeditivas, modificativas ou 

extintivas do direito da parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de 

demonstrar a existência e exigibilidade da dívida. A contestação é estéril 

de prova, nada foi juntado aos autos que comprovasse a existência ou 

origem do débito. A requerida não anexou contrato, ou qualquer 

documento capaz de comprovar suas alegações. Restando caracterizada 

a falha e a abusividade na prestação de seus serviços. Ao lado disso, 

não se aplica a súmula 385 do STJ no presente caso, haja vista que, a 

negativação preexistente que pesa sob o nome da parte autora está 

sendo discutida judicialmente (Autos nº 1000309-16.2018.8.11.0026). 

Nesse sentido, tem manifestado as Turmas Recursais: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM A 

RÉ. SUPOSTA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA 

POSTULANDO A REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. CABÍVEL. NA 

ESPÉCIE, TRATA-SE DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DECORRENTE DE 

FRAUDE, PORTANTO, A CONTROVÉRSIA SE ENCONTRA FORA DO 

ÂMBITO DA SÚMULA 385 DO STJ. CONQUANTO A INSCRIÇÃO DO 

DEVEDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES SEJAM UM DIREITO 

SUBJETIVO DA ENTIDADE CREDORA, NO EXERCÍCIO REGULAR DE SEU 

DIREITO, ESTA INSCRIÇÃO DEVE TER ORIGEM REAL, O QUE NÃO SE 

DEMONSTROU NO CASO EM TELA. CABERIA A RÉ PROVAR A 

OCORRÊNCIA DA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, QUAL SEJA, A 

CELEBRAÇÃO DE CONTRATO EM NOME DA AUTORA, ÔNUS DO QUAL 

NÃO SE DESINCUMBIU. SEQUER TROUXE AOS AUTOS QUALQUER 

CONTRATO, SEJA ASSINADO PELA AUTORA, SEJA POR OUTRA 

PESSOA. DANO MORAL CONFIGURADO. (TJ-RJ - APL: 

00315620920118190205 RJ 0031562-09.2011.8.19.0205, Relator: DES. 

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS BITENCOURT, Data de Julgamento: 

17/12/2014, VIGÉSIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de 

Publicação: 19/12/2014) Via de consequência procede à pretensão de 

condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais à parte autora, ante a inserção indevida de seu nome nos órgãos 

restritivos, que inviabilizaram o seu acesso ao crédito caracterizando o 

dano moral in re ipsa, sendo irrelevante, portanto, a prova da sua 

ocorrência. Nessa senda, a sistemática da responsabilidade civil nas 

relações de consumo é a de que responde o fornecedor de produtos e/ou 

de serviços independentemente da verificação de culpa, pelos danos 

causados aos consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do 

serviço, respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei 

n.8.078/90, essa é objetiva e independe de culpa. Tal responsabilidade 

está, ainda, fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois 

aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua 
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atividade. De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de 

causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, 

V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do 

CC. O contexto retratado nos autos indica postura da Ré suficiente para 

gerar ofensa à honra. Com efeito, atente-se quanto à perda do tempo útil 

despendido pela parte autora, na busca de uma solução amigável ao 

problema, o que por si só também caracteriza o dano moral. Entendo que o 

dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero aborrecimento, 

caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. O dano moral resta 

configurado e deve ser reparado. No tocante ao valor da indenização, 

compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o 

valor da indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta 

ilícita, com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, 

em quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, 

da tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Quantum arbitrado que deve considerar os 

princípios atinentes à matéria e as particularidades do caso concreto. 

Deixo de condenar a parte autora em litigância de má-fé, pois não se 

configuraram nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Pelo 

exposto, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão formulada na inicial, par: - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o 

nome da parte autora do registro/banco de inadimplentes SCPC, 

relacionado ao débito objeto da presente ação, no prazo de 05 dias, 

oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo 

das restrições comerciais efetivada no CPF da parte reclamante, com 

relação aos débitos discutidos neste feito. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA 

do débito discutido nos autos, devendo a reclamada abster-se de 

exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob 

pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que 

exigir em desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a 

título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – 

Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, 

c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I 

Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do 

Conselho da Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. - Julgo improcedente o pedido de condenação em litigância 

de má fé; Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

________________________________________ VISTOS. HOMOLOGO, 

para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo 

juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza 

de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000309-16.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA (ADVOGADO(A))

LINDA DOIS ANJOS NASCIMENTO (REQUERENTE)

LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000309-16.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL proposta por LINDA DOIS ANJOS NASCIMENTO em 

face de VIVO S.A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 

1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Existindo 

preliminar suscitada. Enfrento-as. Indefiro a preliminar de ausência de 

documento imprescindível, ante a juntada de comprovante de negativação 

retirado de site e não original emitido pela CDL, cumpre que a reclamada 

poderia ter anexado aos autos provas de que o referido documento é 

falso, contudo, não se desincumbiu, tratando-se de meras alegações. Por 

fim, rejeito a preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova, 

eis que a tese se confunde com a análise do próprio mérito. Passo a 

análise do mérito. Após análise percuciente dos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Apesar das argumentações trazidas pela parte promovida 

em sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu de seu ônus 

probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de prova que 

retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, quaisquer 

causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da parte Autora – 

art. 373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e exigibilidade 

da dívida. A contestação é estéril de prova, nada foi juntado aos autos 

que comprovasse a existência ou origem do débito, anexando apenas tela 

de seu sistema, e supostos extratos de ligação, produzidos 

unilateralmente A requerida não anexou contrato, gravação, ou qualquer 

documento capaz de comprovar suas alegações. Restando caracterizada 

a falha e a abusividade na prestação de seus serviços. Ao lado disso, 

não se aplica a súmula 385 do STJ no presente caso, haja vista que, a 

negativação preexistente que pesa sob o nome da parte autora está 

sendo discutida judicialmente (Autos nº 1000310-98.2018.8.11.0026). 

Nesse sentido, tem manifestado as Turmas Recursais: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM A 

RÉ. SUPOSTA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA 

POSTULANDO A REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. CABÍVEL. NA 

ESPÉCIE, TRATA-SE DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DECORRENTE DE 

FRAUDE, PORTANTO, A CONTROVÉRSIA SE ENCONTRA FORA DO 

ÂMBITO DA SÚMULA 385 DO STJ. CONQUANTO A INSCRIÇÃO DO 

DEVEDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES SEJAM UM DIREITO 

SUBJETIVO DA ENTIDADE CREDORA, NO EXERCÍCIO REGULAR DE SEU 

DIREITO, ESTA INSCRIÇÃO DEVE TER ORIGEM REAL, O QUE NÃO SE 

DEMONSTROU NO CASO EM TELA. CABERIA A RÉ PROVAR A 

OCORRÊNCIA DA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, QUAL SEJA, A 

CELEBRAÇÃO DE CONTRATO EM NOME DA AUTORA, ÔNUS DO QUAL 

NÃO SE DESINCUMBIU. SEQUER TROUXE AOS AUTOS QUALQUER 

CONTRATO, SEJA ASSINADO PELA AUTORA, SEJA POR OUTRA 

PESSOA. DANO MORAL CONFIGURADO. (TJ-RJ - APL: 

00315620920118190205 RJ 0031562-09.2011.8.19.0205, Relator: DES. 

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS BITENCOURT, Data de Julgamento: 

17/12/2014, VIGÉSIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de 

Publicação: 19/12/2014) Via de consequência procede à pretensão de 

condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais à parte autora, ante a inserção indevida de seu nome nos órgãos 

restritivos, que inviabilizaram o seu acesso ao crédito caracterizando o 
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dano moral in re ipsa, sendo irrelevante, portanto, a prova da sua 

ocorrência. Nessa senda, a sistemática da responsabilidade civil nas 

relações de consumo é a de que responde o fornecedor de produtos e/ou 

de serviços independentemente da verificação de culpa, pelos danos 

causados aos consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do 

serviço, respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei 

n.8.078/90, essa é objetiva e independe de culpa. Tal responsabilidade 

está, ainda, fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois 

aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua 

atividade. De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de 

causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, 

V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do 

CC. O contexto retratado nos autos indica postura da Ré suficiente para 

gerar ofensa à honra. Com efeito, atente-se quanto à perda do tempo útil 

despendido pela parte autora, na busca de uma solução amigável ao 

problema, o que por si só também caracteriza o dano moral. Entendo que o 

dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero aborrecimento, 

caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. O dano moral resta 

configurado e deve ser reparado. No tocante ao valor da indenização, 

compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o 

valor da indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta 

ilícita, com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, 

em quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, 

da tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Quantum arbitrado que deve considerar os 

princípios atinentes à matéria e as particularidades do caso concreto. No 

que se refere ao pedido contraposto, entendendo que o mesmo deve ser 

julgado improcedente, haja vista, que a requerida não anexou documentos 

capazes de comprovar a efetiva contratação pela parte autora. Deixo de 

condenar a parte autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram 

nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Pelo exposto, 

RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

formulada na inicial, par: - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da 

parte autora do registro/banco de inadimplentes SCPC, relacionado ao 

débito objeto da presente ação, no prazo de 05 dias, oficiem-se aos 

órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo das restrições 

comerciais efetivada no CPF da parte reclamante, com relação aos débitos 

discutidos neste feito. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido 

nos autos, devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por 

qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa 

cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em 

desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a título de 

dano moral/imaterial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. - Julgo improcedente o pedido contraposto e a 

condenação em litigância de má fé; Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do 

valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e 

intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________________________________ VISTOS. HOMOLOGO, para 

que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz 

leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza 

de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000308-31.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA (ADVOGADO(A))

CLAUDIO LEONCIO DE ARRUDA (REQUERENTE)

LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000308-31.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL proposta por CLAUDIO LEONCIO DE ARRUDA em face 

de VIVO S.A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 

1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Existindo 

preliminar suscitada. Enfrento-as. Indefiro a preliminar de ausência de 

documento imprescindível, ante a juntada de comprovante de negativação 

retirado de site e não original emitido pela CDL, cumpre que a reclamada 

poderia ter anexado aos autos provas de que o referido documento é 

falso, contudo, não se desincumbiu, tratando-se de meras alegações. Por 

fim, rejeito a preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova, 

eis que a tese se confunde com a análise do próprio mérito. Passo a 

análise do mérito. Após análise percuciente dos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Apesar das argumentações trazidas pela parte promovida 

em sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu de seu ônus 

probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de prova que 

retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, quaisquer 

causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da parte Autora – 

art. 373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e exigibilidade 

da dívida. A contestação é estéril de prova, nada foi juntado aos autos 

que comprovasse a existência ou origem do débito, apenas telas de seu 

sistema e supostas faturas produzidas unilateralmente. A requerida não 

anexou contrato, gravação, ou qualquer documento capaz de comprovar 

suas alegações. Restando caracterizada a falha e a abusividade na 

prestação de seus serviços. Assim, não comprovada à legitimidade da 

cobrança, a declaração da inexistência do débito oriundo da negativação 

indevida, e a reparação pelos danos suportados é medida que se impõe. 

No tocante aos danos morais, não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação indevida, 

dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de indenização, 

prescindindo a efetiva comprovação da materialização do dano. Além do 

mais, é sempre útil repetir que a responsabilidade que incide sobre o 

produtor ou o fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do 

risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os 

riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, tem manifestado as Turmas 

Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. 
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CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A inclusão do nome do 

consumidor em cadastro de restrição ao crédito resulta em ofensa à 

imagem e reputação, causando desconforto moral apto a ensejar 

compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do prejuízo. II – O 

valor da compensação por danos morais deve ser informado por critérios 

de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições 

econômicas das partes envolvidas, a natureza, a extensão do dano, o 

caráter punitivo da medida e o não enriquecimento sem causa da parte 

ofendida. III - O termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos 

morais decorrentes da relação contratual é a data da citação. IV – 

Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao 

recurso da ré.(TJ-DF - APC: 20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. TELEFONIA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA 

TURMA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/07/2013); De tal modo, 

caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da 

Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. 

Entendo que o dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero 

aborrecimento, caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. O dano 

moral resta configurado e deve ser reparado. No tocante ao valor da 

indenização, compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do 

razoável e fixar o valor da indenização de acordo com o grau de 

reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições econômicas do 

causador do dano e do ofendido, em quantitativo consentâneo com a 

natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do constrangimento 

sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir novas condutas 

idênticas da parte ofensora, e representar compensação à parte ofendida, 

sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. Quantum arbitrado que 

deve considerar os princípios atinentes à matéria e as particularidades do 

caso concreto. No que se refere ao pedido contraposto, entendendo que 

o mesmo deve ser julgado improcedente, haja vista, que a requerida não 

anexou documentos capazes de comprovar a efetiva contratação pela 

parte autora. Deixo de condenar a parte autora em litigância de má-fé, pois 

não se configuraram nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. 

Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão formulada na inicial, par: - TORNAR DEFINITIVA A LIMINAR 

DEFERIDA em exame sumario (id. 13646268); - DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, devendo a reclamada 

abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do trânsito em 

julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do 

importe que exigir em desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o 

reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da 

sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 

danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. - JULGAR IMPROCEDENTE o 

pedido contraposto e a condenação em litigância de má fé; Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de 

que o não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, apresentação de 

memória discriminada do débito e intimação para isso, acarretará a 

incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – art. 52, caput, 

da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__________________________ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, na 

forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000330-89.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSA DIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000330-89.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZATÓRIA DE RESTITUIÇÃO DE BEM C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por MONICA LARISSA DIAS DOS SANTOS em face de 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 

e 162 do FONAJE. Fundamento e decido. Existindo preliminares, passo ao 

julgamento. Indefiro a preliminar de ausência de documento imprescindível, 

ante a juntada de comprovante de negativação retirado de site e não 

original emitido pela CDL, cumpre que a reclamada poderia ter anexado 

aos autos provas de que o referido documento é falso, contudo, não se 

desincumbiu, tratando-se de meras alegações. Por fim, à preliminar de 

inépcia da inicial, por ausência de documentos indispensável, tal pedido 

não merece acolhimento, uma vez que o comprovante de endereço não é 

documento indispensável ao julgamento da controvérsia trazida ao 

conhecimento desse juízo. Sendo necessária apenas a simples indicação 

da residência, conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Passo a análise do mérito. Pleiteia a reclamante 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito no 

cadastro das entidades de proteção ao crédito, em razão de um débito 

que não reconhece. No documento acostado à inicial ficou demonstrada a 

negativação do nome da reclamante pela reclamada. A parte reclamada 

contestou o pedido, alegando que o dano moral só se configura com a 

resistência injustificada e comprovada da parte contra a pretensão 

deduzida, não havendo que falar em dano moral. Após análise percuciente 

dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão assiste à parte autora. Destarte, conquanto tenha a reclamada 

alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, 

não apresentou qualquer documento apto a provar a existência do débito 

que motivou a negativação. Verifica-se que a requerida não anexou 

contrato, extrato bancário ou outro documento que comprove a existência 

de débito em aberto presumindo-se, portanto, verdadeira a versão posta 

na inicial. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados 

pessoais da reclamante para a referida contratação. A inserção do nome 

do reclamante nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. 

Restando caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus 

serviços. Assim, não comprovada à legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito oriundo da negativação indevida, e a 

reparação pelos danos suportados é medida que se impõe. No tocante 

aos danos morais, não há olvidar que, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral. No entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há 
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que há violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a 

efetiva comprovação da materialização do dano. O contexto retratado nos 

autos indica postura da ré suficiente para gerar ofensa à honra. Entendo 

que o dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero 

aborrecimento, caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. Via de 

consequência procede à pretensão de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais à parte autora, ao passo que 

inseriu indevidamente o seu nome nos órgãos restritivos que inviabilizou o 

seu acesso ao crédito no comercio local, caracterizando o dano moral in 

re ipsa, sendo irrelevante, portanto, a prova da sua ocorrência. Destaco 

que a sistemática da responsabilidade civil, nas relações de consumo é a 

de que responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços 

independentemente da verificação de culpa, pelos danos causados aos 

consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, 

respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa 

é objetiva e independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, 

fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem 

o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, 

tem manifestado as Turmas Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CONTRATO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A 

inclusão do nome do consumidor em cadastro de restrição ao crédito 

resulta em ofensa à imagem e reputação, causando desconforto moral 

apto a ensejar compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do 

prejuízo. II – O valor da compensação por danos morais deve ser 

informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, 

observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a 

natureza, a extensão do dano, o caráter punitivo da medida e o não 

enriquecimento sem causa da parte ofendida. III - O termo inicial dos juros 

de mora incidentes sobre os danos morais decorrentes da relação 

contratual é a data da citação. IV – Negou-se provimento ao recurso do 

autor. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré.(TJ-DF - APC: 

20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TELEFONIA. 

DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO 

PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA TURMA. SENTENÇA 

REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)(TJ-RS - Recurso Cível: 

71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 15/07/2013); De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o 

dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na 

forma do art. 5º, V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do 

CDC e do art. 186 do CC. No tocante ao valor da indenização, compete ao 

juiz se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o valor da 

indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, 

com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, em 

quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da 

tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Quantum arbitrado que deve considerar os 

princípios atinentes à matéria e as particularidades do caso concreto. Ante 

o exposto, por tudo que dos autos consta, RESOLVO O MÉRITO com 

fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para: - 

DECLARAR A INEXISTÊNCIA do contrato, bem como do débito discutido 

nos autos, devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por 

qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa 

cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em 

desacordo; - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte autora 

do registro/banco de inadimplentes SCPC, relacionado ao débito objeto da 

presente ação, no prazo de 05 dias, oficiem-se aos órgãos de restrição 

ao crédito para cancelamento definitivo das restrições comerciais 

efetivada no CPF da parte reclamante, com relação aos débitos discutidos 

neste feito. - CONDENAR a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte 

autora, a título de dano moral, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – 

Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, 

c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I 

Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do 

Conselho da Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. Sem despesas processuais e honorários advocatícios, na 

forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

________________________________ VISTOS. HOMOLOGO, para que 

surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, 

na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Comarca de Aripuanâ

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 17/2018-DF

A MMª. Juíza de Direito e Diretora do Fórum da Comarca de Aripuanã, 

Estado de Mato Grosso, Dra. Daiane Marilyn Vaz, no uso de suas 

atribuições,

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 102/1991, de 23 de outubro de 1991, 

que institui o Feriado Municipal no dia 04 de outubro em razão da data 

comemorativa ao Padroeiro da cidade, dia de São Francisco de Assis,

RESOLVE:

 Art. 1º - SUSPENDER o expediente no Foro Judicial e Extrajudicial desta 

Comarca, no dia 04 de outubro de 2018 (quinta-feira), em comemoração 

ao dia consagrado ao Padroeiro da cidade de Aripuanã, dia de São 

Francisco de Assis.

Art. 2º - PRORROGAR os prazos processuais que se iniciam ou se 

encerram no dia 04 de outubro de 2018 para o primeiro dia útil 

subsequente.

NOTIFIQUEM-SE os representantes do Ministério Público, OAB/MT e os 

Oficiais do Cartório do 1º e 2º Ofício da Comarca de Aripuanã/MT.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Presidente 

do Egrégio Tribunal de Justiça e a Corregedoria Geral de Justiça do Estado 

de Mato Grosso.

Aripuanã/MT, 25 de setembro de 2018.

DAIANE MARILYN VAZ

Juíza de Direito e Diretora do Foro

PORTARIA Nº. 18/2018-DF

A Excelentíssima Senhora DAIANE MARILYN VAZ, MMª. Juíza de Direito e 

Diretora do Foro da Comarca de Aripuanã, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais, etc.

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 1.007/2012, de 29 de outubro de 2012, 

que institui o Feriado Municipal no dia 31 de outubro em razão desta data 

comemorativa ao Dia do Evangélico.

RESOLVE:

 Art. 1º - SUSPENDER o expediente no Foro Judicial e Extrajudicial desta 

Comarca, no dia 31 de outubro de 2018 (quarta-feira), em louvação ao Dia 

do Evangélico.

Art. 2º - PRORROGAR os prazos processuais que se iniciam ou se 
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encerram no dia 31 de outubro de 2018, para o primeiro dia útil 

subsequente.

NOTIFIQUEM-SE os representantes do Ministério Público, OAB/MT e os 

Oficiais do Cartório do 1º e 2º Ofício da Comarca de Aripuanã/MT.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Presidente 

do Egrégio Tribunal de Justiça e a Corregedoria Geral de Justiça do Estado 

de Mato Grosso.

Aripuanã/MT, 25 de setembro de 2018.

DAIANE MARILYN VAZ

Juíza de Direito e Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 28407 Nr: 2828-43.2005.811.0088

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCÍLIO OLIVEIRA SERRA - GERENTE DO BANCO DO 

BRASIL DE ARIPUANÃ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Benedito Ferandes, FRANCISCO 

BORITZA, Jackson Miranda Rios, Pedro Modesto da Silva, Marcelo 

Eduardo Lopes Pereira, Darci Saraiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:, MARIA AMELIA C. MASTROROSA VIANNA - 

OAB:16555-AMT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, A FIM DE QUE REQUEIRA O QUE 

ENTENDER DE DIREITO, NO PRAZO DE 05(CINCO) DIAS, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 37920 Nr: 622-80.2010.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEATRIZ CRISTINA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 57/2007-CGJ, impulsiono 

os autos, intimando a parte requerente para se manifestar sobre a 

realização da perícia médica designada às fls. 243.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 57343 Nr: 857-71.2015.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA MARIA DE ALVARENGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL, NA PESSOA DE SEU PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREY PHILIPE KERBER - 

OAB:18119, GILSON HIDEO TACADA - OAB:7456 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o INSS a 

implantar o benefício da aposentadoria rural por idade à parte autora, no 

valor de um salário mínimo por mês, com DIB em 16/04/2012 (data do 

requerimento administrativo). A correção monetária deve observar o novo 

regramento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de 

repercussão geral, no julgamento do RE 870.947/SE, no qual restou fixado 

o IPCA-E como índice de atualização monetária a ser aplicado a todas as 

condenações judiciais impostas à Fazenda Pública. Juros de mora nos 

termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.Condeno a parte 

requerida aos honorários advocatícios, que fixo em 10% das prestações 

vencidas até a prolação da sentença (súmula nº 111 do STJ), 

considerando que se trata de causa repetitiva e de extrema simplicidade, 

consoante Súmula 178 do STJ.Deixo de condenar o INSS ao pagamento 

das custas processuais, tendo em vista o teor da Lei Estadual 7.603/2001, 

que se aplica ao caso por força da Lei 9.289/96. Sentença sujeita ao 

reexame necessário (EREsp 934642/PR, Rel. Min. Ari Pargendler, j. em 

30.06.2009) e súmula 490 do STJ.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 58113 Nr: 1293-30.2015.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA ARO TESCHI DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT, MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - OAB:14462-B, 

RERISON RODRIGO BABORA - OAB:9.578-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte autora e DECRETO A 

EXTINÇÃO DO PROCESSO com resolução do mérito, com fulcro no art. 

487, inc. I, do CPC. CONDENO a parte autora, observado a justiça gratuita, 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais arbitro em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §3º, do 

Cód igo  de  Processo  C i v i l .  Pub l i que -se .  Reg i s t re - se . 

Intimem-se.Cumpram-se as demais disposições da CNGC. Oportunamente, 

arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 78364 Nr: 3677-58.2018.811.0088

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RANMAR SANTYAGO ALVES 

AMORIM SANTOS - OAB:21910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por tais razões, em consonância com o parecer ministerial, defiro o 

pedido de antecipação de tutela formulado na inicial e nomeio VALDECIR 

BATISTA como curador provisório da interditanda MARLENE PEREIRA 

BATISTA.Lavre-se o respectivo termo de curatela provisória, intimando-se 

o curador para prestar o respectivo compromisso no prazo de 5 (cinco) 

dias.Oficie-se, com prazo de 10 (dez) dias para resposta, requisitando 

das entidades bancárias desta comarca informações a respeito da 

existência de contas ou aplicações financeiras em nome da interditanda, 

fazendo alusão ao número de sua carteira de identidade e de seu CPF, se 

houver nos autos.Para a audiência de interrogatório da interditanda (art. 

751 do CPC) designo o dia 11 de dezembro de 2018, às 14h45min.Justifico 

a data em razão da lotada pauta de audiências deste Juízo. Cite-se a 

interditanda para que compareça na audiência designada (art. 751 do 

CPC), consignando-se no mandado que, querendo, poderá impugnar o 

pedido no prazo de 15 (quinze) dias contados da audiência de 

interrogatório, constituindo advogado para a realização de sua defesa, 

sendo que qualquer parente sucessível poderá constituir-lhe advogado 

com os poderes judiciais que teria se nomeado pela interditanda, 

respondendo pelos honorários (art. 752 do CPC).Ciência ao Ministério 

Público.Intime-se. Diligências necessárias.Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 39756 Nr: 265-66.2011.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON COIMBRA DA TRINDADE, NILZA DE SOUZA 

TRINDADE, EDER RAMOS ALBANO DE OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE NANTO PINHEIRO DE OLIVEIRA, 

MARIA CELIA SARMENTO PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA KAROLAINE F. DE FREITAS - 

OAB:10101, Cesar Augusto Soares da Silva Júnior - OAB:13034, 
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Linoir Lazzaretti Junior - OAB:13666/O - MT, Mário Gonçalves 

Mendes Neto - OAB:, Vanessa Rosin Figueiredo - OAB:6975, 

WILSON PEAGUDO DE FREITAS - OAB:1101

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POSTO ISTO, e de tudo o mais que dos autos consta, julgo procedente o 

pedido formulado na presente AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA 

ajuizada por NILSON COIMBRA DE TRINDADE e NILZA DE SOUZA 

TRINDADE em desfavor de ESPÓLIO DE NANTO PINHEIRO DE OLIVEIRA, 

determinando a adjudicação compulsória do bem descrito na exordial, a 

saber: “área de terras de 1.237,50 hectares, composta de duas partes 

contíguas, denominada Gleba Pimenta, matrícula sob nº. 28.500, livro 2-cr, 

folha 003, com título definitivo sob o nº. 000964/04837, com ART nº. 

311899”, em favor dos autores, condenando a parte requerida ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários 

advocatícios, os quais arbitro equitativamente 10% (dez por cento) do 

valor da causa, corrigidos monetariamente na data do efetivo pagamento, 

na forma da lei. Inexistindo defensoria pública nesta Comarca e 

c o n s i d e r a n d o  o s  t e r m o s  d o  O f í c i o 

008/2017/AV/DPG/DP-MT.P.R.I.Transitada em julgado, expeçam-se os 

ofícios e mandados necessários.Oportunamente, arquive-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31591 Nr: 121-34.2007.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IREMAR DE JESUS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Georgia Pinto Dias Leite - 

OAB:10298

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IREMAR DE JESUS SOUZA, Filiação: 

Mario Maciel de Souza e Laurinda Rosa de Jesus, data de nascimento: 

27/01/1967, brasileiro(a), natural de Pinheiros-ES, solteiro(a), lavrador. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos etc.O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO denunciou IREMAR DE JESUS SOUZA, devidamente qualificado 

nos autos, como incurso nas penas do artigo 129, § 9º, e 147, ambos do 

Código Penal, com as alterações trazidas pela Lei nº 11.340/2006.Consta 

da denúncia que, no dia 30 de outubro de 2006, por volta das 23h, neste 

município de Aripuanã/MT, o acusado agrediu sua ex-companheira, 

Marileide Gomes Fernandes, com chutes e socos, provocando-lhe as 

lesões descritas no laudo de exame de lesões corporais, bem como a 

ameaçou de morte caso o denunciasse.A denúncia foi recebida no dia 08 

de março de 2007 (fls. 34).Devidamente citado, o acusado foi interrogado 

às fls. 49/50, oportunidade em que negou, em parte, a acusação que lhe é 

imputada.O acusado apresentou Defesa Prévia às fls. 52.Durante a 

instrução criminal, foi ouvida uma testemunha de acusação, bem como foi 

colhido o depoimento da vítima (fls. 58/59).Em Alegações Finais, o 

Ministério Público pugnou pela condenação do acusado como incurso nas 

penas do artigo 129, § 9º, e 147, ambos do Código Penal (fls. 62/66).A 

Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado (fls. 69/71).As 

informações acerca dos antecedentes do acusado se encontram às fls. 

84/86.É O RELATÓRIO. DECIDO. A materialidade do crime de lesões 

corporais encontra-se plenamente comprovada por meio do laudo de 

exame de fls. 16/17 e do mapa topográfico para localização de lesões de 

fls. 18/18-v.A autoria do delito restou devidamente comprovada pelas 

declarações da vítima, depoimentos de testemunhas e demais provas 

carreadas aos autos, senão vejamos.Quando ouvido em Juízo, acusado 

afirmou:“Que a acusação formulada contra o interrogando não é 

verdadeira; que no dia dos fatos o interrogando foi até a casa da vítima 

pegar as crianças para passarem o dia com o mesmo, e a vitima lhe 

agrediu fisicamente; que o interrogando não sabe dizer porque a vitima fez 

isto; QUE DIANTE DISSO O INTERROGANDO QUE JÁ HAVIA BEBIDO 

BATEU NA VÍTIMA; QUE O INTERROGANDO DEU APENAS UM SOCO NA 

VITIMA, não a havendo chutado; que o interrogando não ameaçou de 

morte a vitima; que depois disso o interrogando foi para casa; que o 

interrogando já foi companheiro da vitima com quem tem dois filhos; que o 

interrogando já bateu na vitima outras duas vezes, sendo que uma vez foi 

porque esta levou dois homens para bater no interrogando em Conselvan; 

que o interrogando bebia de vez em quando, mas agora parou; que o 

interrogando não pediu certidões de nascimento das crianças para a 

vitima; QUE O INTERROGANDO ESTÁ ARREPENDIDO DE TER BATIDO NA 

VITIMA (...)” (g.n., fls. 49/50). A vítima, quando ouvida perante a 

Autoridade Policial (fls. 09/10) e em Juízo (fls. 59), informou, com riqueza 

de detalhes, a forma como o acusado a agrediu, com socos e pontapés, 

após ter invadido sua casa, tendo cessado as agressões apenas após 

uma amiga da vítima ter saído em busca de socorro.A testemunha 

Raimundo José Campos de Oliveira, proprietário do estabelecimento onde 

a vítima trabalhava à época, confirmou ter sido avisada por uma amiga da 

vítima sobre a agressão, tendo sido a pessoa que encaminhou a vítima a 

tratamento hospitalar (fls. 58).Destarte, as provas carreadas aos autos 

demonstram plenamente a prática pelo acusado do crime previsto 129, § 

9º, do Código Penal, com as alterações trazidas pela Lei nº 11.340/2006, 

não havendo qualquer causa excludente da antijuridicidade ou da 

culpabilidade.Quanto ao crime de ameaça, verifico a ocorrência da 

prescrição da pretensão punitiva estatal, consoante passo a 

analisar.Primeiramente, quanto à alteração implementada pela Lei nº 

12.234/2010, que modificou o inciso VI do artigo 109 do Código Penal, 

aumentando de 02 para 03 anos o prazo para verificação da prescrição, 

aos crimes cuja pena reste fixada em “quantum” inferior a 01 (um) ano, em 

se tratando de norma prejudicial ao réu, só pode ser aplicada a fatos 

ocorridos a partir de sua vigência (06/05/2010), razão pela qual não se 

aplica ao caso em tela.O tipo penal ao qual se amolda a conduta do 

acusado prescreve pena máxima de seis meses de detenção, 

prescrevendo, portanto, em dois anos.Compulsando detidamente os autos, 

verifico que a denúncia foi recebida no dia 8 de março de 2007 (fls. 34). 

Destarte, tendo decorrido mais de quatro anos desde o recebimento da 

denúncia, sem a superveniência de qualquer outra causa suspensiva ou 

interruptiva da prescrição, resta prescrita a pretensão punitiva 

estatal.Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

denúncia para:a) JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE de IREMAR DE JESUS 

SOUZA, quanto ao crime de ameaça, nos termos dos artigos 107, inciso 

IV, e 109, inciso VI, ambos do Código Penal;b) CONDENAR IREMAR DE 

JESUS SOUZA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 

129, § 9º, do Código Penal, com as alterações trazidas pela Lei nº 

11.340/2006.Passo à dosimetria da pena.Nos termos do artigo 68 do 

Código Penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais previstas no 

artigo 59 do mesmo diploma legal. De acordo com as provas do delito 

carreadas aos autos, verifico que a culpabilidade do acusado, que 

consiste na reprovação social de sua conduta, é normal; o acusado não 

registra antecedentes criminais, ante a inexistência de sentença penal 

condenatória; não há elementos acerca da personalidade e conduta social 

do agente que sejam dignos de nota; os motivos e circunstâncias do crime 

não fogem à normalidade; as conseqüências do crime foram comuns ao 

tipo penal; não há elementos seguros acerca do comportamento da vítima. 

Por tais razões, fixo a pena-base em 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, 

considerando-a como medida necessária e suficiente para a reprovação e 

prevenção do crime, tornando-a definitiva nesse patamar, ante a ausência 

de circunstâncias atenuantes ou agravantes ou causas de aumento ou 

diminuição da pena.A pena deverá ser cumprida em regime aberto, na 

forma do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.Defiro ao sentenciado o direito 

de recorrer em liberdade, tendo em vista ter permanecido solto durante a 

instrução criminal, bem como que não existem razões que justifiquem sua 

custódia cautelar.Incabível a substituição da pena privativa de liberdade 

por pena restritiva de direito, tendo em vista a prática do crime mediante 

violência à pessoa, nos termos do artigo 44 do Código Penal.Apesar de 

presentes os requisitos do artigo 77, inciso II, do Código Penal, deixo de 

conceder a suspensão condicional da pena privativa de liberdade, vez 

que restaria em prejuízo ao condenado.Condeno o réu ao pagamento de 

custas e despesas processuais.Após o trânsito em julgado, lance-se o 

nome do réu no rol dos culpados, expeça-se o necessário ao cumprimento 

da pena em autos apartados de execução penal e comuniquem-se os 

Institutos Nacional e Estadual de Identificação Criminal e o Cartório 

Distribuidor.Com o trânsito em julgado para a acusação, venham os autos 

imediatamente conclusos para análise de eventual prescrição retroativa.P. 

R. I.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLOS EDUARDO 
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CASAGRANDE DE SOUZA, digitei.

Aripuanã, 26 de setembro de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 22855 Nr: 20-41.2000.811.0088

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEIREIRA IRMÃOS MAZZOCHIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR MONTAGNA - OAB:9897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte embargante para que pague, no prazo de 5 (cinco) dias, os 

honorários advocatícios referentes a sua condenação neste processo, o 

pagamento deverá ser efetuado por meio de guia de DARF, sob o código 

de Receita 2864. Da mesma forma a parte deverá efetuar o pagamento 

das custas processuais.

Carlos Eduardo Casagrande de Souza

Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 39060 Nr: 1766-89.2010.811.0088

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANA APARECIDA GAGLIARI STECH-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 57/2007-CGJ, impulsiono 

os autos, intimando a parte requerente, a fim de que se manifeste acerca 

da certidão de fls. 165-verso (não localização da parte requerida).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 79277 Nr: 4342-74.2018.811.0088

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIA DA CONCEIÇÃO ROBERTO DE ALMEIDA, 

ROBERTO LOPES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA - 

OAB:7717

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Destarte, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita formulado pelos autores e 

determino que promovam o recolhimento das custas judiciais no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do 

feito, nos termos do artigo 290 do Novo Código de Processo Civil.Em igual 

prazo, ANTES, porém, deverão readequar o valor da causa, atribuindo 

valor correspondente ao patrimônio amealhado pelas partes, bem como 

apresentar os dados das partes em consonância com o Provimento nº. 

61/2017-CNJ, ou justificar a impossibilidade, no prazo de quinze dias, sob 

as penas da lei.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 56063 Nr: 99-92.2015.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DE LIMA MELLO, SEVERINO 

SIQUEIRA EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:14462-B, WAINER WILLIANS DE FIGUEIREDO FORTES - 

OAB:14.614

 Posto isso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na 

denúncia para o fim de: a) CONDENAR o réu SEVERINO SIQUEIRA 

EVANGELISTA da prática do crime previsto no art. 307, do Código Penal.b) 

ABSOLVER o réu SEVERINO SIQUEIRA EVANGELISTA da prática dos 

crimes previstos nos artigos 155, §4º, inciso IV e 288, caput, ambos do 

Código Penal e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, com fulcro no artigo 386, VII 

do Código de Processo Penal. c) ABSOLVER o réu RODRIGO DE LIMA 

MELLO da prática dos crimes previstos nos artigos 155, §4º, inciso IV e 

288, caput, ambos do Código Penal e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, com 

fulcro no artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 69764 Nr: 3845-94.2017.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genesis Vieira de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

 No mais, aguarde-se o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento 

interposto pelo autor à ref. 19.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 69695 Nr: 3793-98.2017.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATALIBA WILLE DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

 No mais, aguarde-se o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento 

interposto pelo autor à ref. 19.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 58851 Nr: 1768-83.2015.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI DA SILVA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS 

- OAB:9831/O, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - OAB:7437/MT

 Vistos.Trata-se de resposta à acusação apresentada pelo acusado 

Vanderlei da Silva Carvalho, por meio de seu defensor constituído (ref. 

23).Pois bem.O juízo a ser exercido, neste momento, é apenas o de 

verificar se, na hipótese, encontra-se ou não presente alguma das causas 

de absolvição sumária do acusado previstas no artigo 397, do Código de 

Processo Penal:Art. 397. Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e 

parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado 

quando verificar(...)Observe-se que, da análise do referido dispositivo, as 

hipóteses de absolvição sumária devem estar definitivamente 

comprovadas no processo, vez que a existência das causas excludentes 

de ilicitude e de culpabilidade deve ser manifesta. A atipicidade do crime 

deve ser evidente.Com efeito, somente após toda a instrução processual 

é que se poderá verificar a existência dos elementos objetivo e subjetivo 

do delito.Assim, como não verifico a existência de qualquer causa 

excludente de ilicitude ou culpabilidade, de modo que, ausente qualquer 

das hipóteses do artigo 397 do Código de Processo Penal que possa levar 

à absolvição sumária do acusado, dou prosseguimento ao feito.Designo a 

data de 28 de fevereiro de 2019, às 13 horas e 30 minutos, para a 

audiência de Instrução e Julgamento, oportunidade em que as 
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testemunhas arroladas tempestivamente pelas partes serão ouvidas, 

sendo que o denunciado será interrogado ao término da instrução, depois 

de inquiridas todas as testemunhas, nos termos do artigo 400 do mesmo 

Diploma Legal, para que lhe seja possibilitada o efetivo exercício de 

autodefesa.Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências deste 

Juízo. Intimem-se o acusado, as testemunhas de acusação e defesa, bem 

como o advogado constituído.Ciência ao Ministério Público.Desde já, 

determino a expedição de carta precatória para oitiva de eventuais 

testemunhas residentes em outras Comarcas.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 79202 Nr: 4284-71.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Luiz de Camargo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Defiro os benefícios da gratuidade da justiça.Trata-se de ação 

para concessão de benefício previdenciário – aposentadoria rural por 

idade, proposta por FRANCISCO LUIZ DE CAMARGO em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.Compulsando o 

processo, depreende-se que a parte autora não apresentou requerimento 

administrativo. Justificou a ausência, afirmando que a Comarca de 

Aripuanã não possui Agência da Previdência Social. Aduz que a distância 

entre os municípios de Aripuanã e Colniza é de aproximadamente 147 km 

em vias de péssimas condições.É o relato. (...)É claro que o Poder 

Judiciário não ignora a situação das estradas que circundam a Comarca 

de Aripuanã. Entretanto, infelizmente, tal fator não é exclusividade deste 

Município. Transferir ao Poder Judiciário a enorme demanda absorvida pela 

Previdência implicaria na ineficiência e no colapso do sistema judiciário 

desta Comarca, gerando lentidão para a resolução dos processos – 

inclusive, previdenciários. Forçoso concluir, portanto, que a exigência do 

prévio requerimento administrativo importa, em verdade, em proteção ao 

direito do jurisdicionado em obter do Poder Judiciário respostas cada vez 

mais céleres às suas demandas. De mais a mais, apesar da parte 

requerente ressaltar o “alto custo” da viagem até às cidades vizinhas que 

abrigam agências do INSS, é notório que existe transporte, por ônibus, 

diariamente. Com efeito, para a Cidade de Colniza-MT, as passagens 

variam de R$ 53,00 (cinquenta e três reais) a R$ 57,00 (cinquenta e sete 

reais), sendo que o transporte é realizado por duas empresas: Viação 

Juína e TUT Transportes. Assim, com fundamento no acima exposto e na 

orientação da Suprema Corte firmada no RE nº. 631.240/MG, determino 

que a parte autora seja intimada, por sua advogada, para que dê entrada 

no pedido administrativo em 30 dias, apresentando o comprovante no 

processo em igual prazo, sob pena de extinção.Uma vez comprovada a 

postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, 

colha as provas necessárias e profira decisão administrativa. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 57660 Nr: 1032-65.2015.811.0088

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OYJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ALEXANDRE RUBIO DE 

SOUZA - OAB:19462/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 Vistos etc.

Trata-se de ação de alimentos, guarda e regulamentação de visitas, 

ajuizada por Djhony Gabriel Silva Yung, devidamente representado por 

sua genitora Aline de Souza Silva, com o propósito de constituir obrigação 

alimentar em desfavor do genitor Osvaldo Yung Junior.

Recebida a petição inicial (ref. 9), foram fixados liminarmente os alimentos 

provisórios em 1/3 do salário mínimo.

Citado, o requerido apresentou contestação (ref. 22). Requereu 

liminarmente o direito de visitas. Juntou documentos.

A parte autora, por sua vez, ofereceu impugnação (ref. 60), pugnando 

pela designação de audiência de conciliação, instrução e julgamento.

Pois bem. Postergo a análise do pedido liminar formulado pelo requerido, 

para após a realização do estudo.

Proceda-se ao Estudo Psicossocial pela equipe deste Juízo na residência 

das partes, no prazo de 20 (vinte) dias.

No mais, considerando que o feito comporta transação, designo audiência 

de conciliação para o dia 13 de dezembro de 2018, às 14h30min.

Intimem-se as partes e o defensor dativo.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 69405 Nr: 381-89.2018.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURANDIR ROBERTO DELISE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUAL DUARTE ALBUQUERQUE COMÉRCIO E 

INDUSTRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO MONTAGNER - 

OAB:20670/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para comparecer 

a audiência de conciliação designada para o dia 05 de dezembro de 2018, 

às 17:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 60042 Nr: 602-43.2016.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO OSTE DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA SOUZA SILVA, CECILIA 

TEREZA PASUCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente, na pessoa de seu advogado, para que 

recolha a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, de 

acordo com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo 

juntar comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias, BEM COMO a 

intimação da parte exequente, na pessoa de seu advogado, para no prazo 

de 05 (cinco) dias, encaminhar a este Juízo a guia devidamente recolhida 

para a distribuição da carta precatória a ser expedida para a Comarca de 

Campo Novo do Parecis/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 55039 Nr: 1353-98.2014.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DADL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NINIVI ZILIENE PEREIRA 

CARNEIRO - OAB:11524, NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO ! - 

OAB:18.815-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO OSTWALD - 

OAB:4686/MT, RAFAEL GIL SILVA - OAB:20303/O

 Intimação das partes, nas pessoas de seus advogados, para 

comparecerem a audiência de conciliação designada para o dia 05 de 

dezembro de 2018, às 17:40 horas.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 56064 Nr: 316-02.2015.811.0100

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 

OAB:15503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NINIVI ZILIENE PEREIRA 

CARNEIRO - OAB:11524

 Intimação das partes, nas pessoas de suas advogadas, para 

comparecerem a audiência de conciliação designada para o dia 05 de 

dezembro de 2018, às 16:40 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 68607 Nr: 3380-49.2017.811.0100

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZANGELA FARIAS RÊGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES REGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniella Maia Dutra - 

OAB:18410/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de sua advogada, para comparecer 

a audiência de conciliação designada para o dia 05 de dezembro de 2018, 

às 16:20 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 69518 Nr: 442-47.2018.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIX SEMENTES E MUDAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO RIZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA GOMES - 

OAB:OAB/SP 265.959, EMILENE APARECIDA MARTINS DE SOUZA - 

OAB:OAB/SP 262.785, GUILHERME HENRIQUE SCHRANK - OAB:378112, 

IEDA MARIA PANDO ALVES - OAB:OAB/SP 125.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente, na pessoa de seu advogado, para que 

recolha a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, de 

acordo com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo 

juntar comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 67906 Nr: 2972-58.2017.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUDENI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): XALOKWA KOHASEHOWAILI ENAWENW, 

MAITAHO ENAWENE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniella Maia Dutra - 

OAB:18410/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de sua advogada, para comparecer 

a audiência de conciliação designada para o dia 05 de dezembro de 2018, 

às 17:20 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 62472 Nr: 1987-26.2016.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUIZO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE SÃO JOSE 

DO RIO CLARO/MT, MARLIZE HELENA TARTAROTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON SILVA BARROS E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA MARIANO - 

OAB:OAB/MT 3.856, Marcelo Rosada - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Naiara Dias Fiuza Silvestre - 

OAB:OAB/MT 9.029

 Intimação da parte requerida, na pessoa de seu advogado, para que 

recolha a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, de 

acordo com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo 

juntar comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 62472 Nr: 1987-26.2016.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUIZO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE SÃO JOSE 

DO RIO CLARO/MT, MARLIZE HELENA TARTAROTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON SILVA BARROS E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA MARIANO - 

OAB:OAB/MT 3.856, Marcelo Rosada - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Naiara Dias Fiuza Silvestre - 

OAB:OAB/MT 9.029

 Intimação das partes, nas pessoas de seus advogados, para 

comparecerem a audiência de inquirição da testemunha JUCELINO VIEIRA 

TEIXEIRA, que foi designada pelo Juízo de Brasnorte-MT, para a data de 1º 

de outubro de 2018, às 15h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 68528 Nr: 3339-82.2017.811.0100

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSG, EAOG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANNE MARIA KUNST 

TALASKA - OAB:7987, WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - OAB:11991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.[...] atendidos aos requisitos do artigo 731, do NCPC e, ante ao 

disposto no art. 226, § 6º, da CR/88, ao tempo em que HOMOLOGO o 

acordo de vontades realizado entre as partes, DECRETO O DIVÓRCIO de 

ELESSANDRO DE SOUSA GOMES e ELENICE AMBRÓSIO OLIVEIRA 

GOMES.Ato contínuo, HOMOLOGO, ademais, o acordo firmado entre as 

referidas partes quanto à guarda, às visitas e aos alimentos, em proteção 

aos direitos dos filhos menores.Registro finalmente, que a varoa volta a 

usar o seu nome de solteira, qual seja, ELENICE AMBRÓSIO OLIVEIRA.Por 

derradeiro, DETERMINO: Oficie-se ao Cartório do 2º Ofício da Comarca de 

Colniza – MT, localizado à Rua Travessa dos Lírios, s/n.º, na Cidade de 

Colniza - MT, determinando-o a averbação do divórcio nos termos acima 

decretados, inclusive com a alteração do nome da divorcianda, que voltará 

a usar seu nome de solteira ELENICE AMBRÓSIO 

OLIVEIRA.Intimem-se.Resta transitado em julgado este feito neste ato de 

homologação, pela preclusão lógica.Sem custas, eis que defiro a justiça 

gratuita às partes.Cientifique o representante do Ministério 

Público.Promovidas as diligências necessárias arquivem-se estes autos 

com as baixas e as anotações de estilo.Cumpra-se, servindo a cópia 

desta decisão como o necessário (mandado/carta/carta 

precatória/notificação/ofício).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 73201 Nr: 2379-92.2018.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juizo da Vara de Carta Precatória Criminal da Comarca 

de Curitiba/PR, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI MARIO FANTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE KNOPFHOLZ - 

OAB:35220, Luis Otávio Sales - OAB:OAB/PR 45.531

 Intimação do réu, nas pessoas de seus advogados, para comparecer a 

audiência de inquirição da testemunha LEUCIO BRANDELEIRO, que foi 
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designada pelo Juízo de Brasnorte-MT, para a data de 06 de novembro de 

2018, às 14h30min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 53013 Nr: 1426-07.2013.811.0100

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO JOSE DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - 

OAB:MT-16.727

 Vistos etc.

Trata-se de Incidente de Insanidade Mental do reeducando Renato José de 

Lima instaurado com o objetivo de se realizar a imediata transferência 

daquele para um hospital de custódia, visando tratamento psiquiátrico.

Ocorre que, oportunamente, o referido reeducando formulou pedido, 

requerendo o arquivamento do aludido incidente, haja vista não possuir 

interesse no prosseguimento deste pleito (fl. 59 dos autos).

Ouvido o representante do Ministério Público, o Promotor de Justiça não se 

opôs ao mencionado pedido, pugnando pela extinção deste incidente, sem 

resolução de mérito, com a consequente remessa daquele ao arquivo 

definitivo, prosseguindo a execução penal nos autos de código n.º 52891.

É o relato, do necessário. Fundamento. Decido.

 Ante ao petitório à fl. 59 dos autos, através do qual o reeducando, maior 

interessado, requereu o arquivamento deste incidente, por não possuir 

interesse no prosseguimento do mesmo, reconheço a falta de interesse 

processual, não subsistindo mais os fundamentos que deram azo ao pleito 

judicial inicial.

E, assim sendo, HOMOLOGO a desistência deste incidente, para que 

aludida desistência produza os seus jurídicos e legais efeitos e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, 

na forma do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após, certifique o trânsito em julgado.

E, ato contínuo, em não havendo mais requerimentos a serem apreciados 

por este Juízo e nem diligências a serem realizadas, arquivem-se estes 

autos, com as baixas e as anotações de estilo, promovendo o 

desapensamento do mesmo para tal finalidade, eis que a execução penal 

seguirá nos autos de código n.º 52891.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia desta decisão como 

o necessário mandado/carta precatória/carta/ofício.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010021-14.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ENEIDA TERESINHA FRANDOLOSO & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETE BRAGA DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010021-14.2017.8.11.0100 VALOR: 

$2,299.70 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: ENEIDA TERESINHA FRANDOLOSO & CIA LTDA - EPP 

REQUERIDO: ELIZABETE BRAGA DA SILVA Pessoa(s) a ser(em) 

intimadas: Nome: ENEIDA TERESINHA FRANDOLOSO & CIA LTDA - EPP 

Endereço: Avenida SENADOR JULIO CAMPOS, 1325, CENTRO, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer (em) à 

audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Conciliação que se realizará no dia 09/11/2018 às 13:00 hs, 

no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, 

s) e portando documentos pessoais. O não comparecimento a audiência 

supra citada configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser 

punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010019-44.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ENEIDA TERESINHA FRANDOLOSO & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CICERA MARIA DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010019-44.2017.8.11.0100 VALOR: 

$4,364.95 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: ENEIDA TERESINHA FRANDOLOSO & CIA LTDA - EPP 

REQUERIDO: CICERA MARIA DA SILVA Pessoa(s) a ser(em) intimadas: 

Nome: ENEIDA TERESINHA FRANDOLOSO & CIA LTDA - EPP Endereço: 

Avenida SENADOR JULIO CAMPOS, 1325, CENTRO, BRASNORTE - MT - 

CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas 

acima qualificado(a, s) para comparecer (em) à audiência designada, 

conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação 

que se realizará no dia 09/11/2018 às 13:15 hs, no Edifício do Fórum, sito 

no endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada 

configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com 

multa.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 21061 Nr: 71-39.2007.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO DOS PASSOS DE OLIVEIRA, 

SEBASTIÃO VANDERLEI DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO RODRIGO GÓES 

NICOLADELLI - OAB:2835A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto pelo BANCO DO BRASIL 

S/A em desfavor de ANGELO DOS PASSOS DE OLIVEIRA e SEBASTIÃO 

VANDERLEI DE SOUSA.

 DEFIRO a nova tentativa de penhora e avaliação do imóvel de matrícula 

46510 do CRI de Barra do Garças/MT, requerida às fls. 212.

 Expeça-se a devida missiva.

 Havendo realização da penhora, lavre-se o respectivo auto e, de tais 

atos, intime-se, na mesma oportunidade, o executado para manifestar-se 

no prazo legal.

Após, intime-se o exequente para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 25837 Nr: 860-33.2010.811.0110

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação->Indisponibilidade de bens

Trata-se de Execução Fiscal promovida pela FAZENDA PÚBLICA DE MATO 

GROSSO em face de ALIETT NOGUEIRA DA SILVA RIBEIRO, com escopo 

de se realizar o pagamento de dívida descrita em dívida ativa que instruiu a 

inicial, atualizada em fls.69/69-v.

A parte exequente pleiteia nova tentativa de bloqueio pelo sistema 

BACENJUD, desta vez em face da pessoa jurídica ALIETT NOGUEIRA DA 

SILVA RIBEIRO – CNPJ: 01.803.894/0001-10.

Neste norte, DEFIRO o bloqueio, via penhora on-line, Sistema BACENJUD, 
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sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou em aplicação em instituição 

financeira em nome de ALIETT NOGUEIRA DA SILVA RIBEIRO – CNPJ: 

01.803.894/0001-10 no valor de R$ 24.203,56 (vinte e quatro mil duzentos 

e três reais e cinquenta e seis centavos).

Aportando as informações ao presente feito, intimem-se o exequente e o 

executado para se manifestarem no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37028 Nr: 666-23.2016.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO PIO XII - HOSPITAL DE CÂNCER DE 

BARRETOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO DA SILVA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DRIELLI CRISTINA LOPES DOS 

SANTOS - OAB:390872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Diante da verificação de que o requerido 

não foi citado/intimado, conforme certidão de folha 46, redesigno a 

presente audiência para o dia 12/12/2018, às 13h30min (horário de 

Cuiabá/MT). Sai a parte autora intimada da nova data. Expeça-se carta 

precatória, conforme teor da disposta na folha 41, com escopo de que o 

requerido seja devidamente citado/intimado para comparecer a solenidade, 

devendo ser atentado ao oficial de justiça sobre o art. 252 e seguintes do 

CPC. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30190 Nr: 1128-19.2012.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTINO VIEIRA DE REZENDE FILHO, LOURIVAL 

TOBIAS PEDRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR MOURA DE SOUZA - 

OAB:5.681, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT

 Pelo exposto, julgo extinta a punibilidade dos réus ALTINO VIEIRA DE 

REZENDE FILHO e LOURIVAL TOBIAS PEDRO, ante a ocorrência da 

prescrição da pretensão punitiva estatal, o que faço com fulcro nos 

artigos 107, inciso IV c/c 109, inciso V, e 110, §1º e § 2º (texto anterior à 

alteração), do Código Penal.Transitada em julgado arquive-se, dando-se 

às baixas de praxe, comunicando-se, ainda, aos órgãos competentes, 

inclusive ao Cartório Eleitoral, acerca da extinção da punibilidade dos réus 

ALTINO VIEIRA DE REZENDE FILHO e LOURIVAL TOBIAS 

PEDRO.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 39504 Nr: 1359-70.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA LUZ COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para condenar o Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a conceder a aposentadoria rural por 

idade a Sra. MARIA DA LUZ COSTA, na base de um salário mínimo mensal, 

assegurando-lhe o pagamento das eventuais parcelas vencidas e devidas 

desde a data do requerimento administrativo (09/05/2017), o que faço com 

fulcro no art. 201, §§ 12 e 13 CR/88 e art. 48, §§ 1.º e 2.º, da Lei Federal 

n. 8.213/91. E, por conseguinte, declaro extinto o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.Concedo o 

pedido de tutela urgência, por tratar-se de verba alimentar, para 

determinar ao Requerido que implante o benefício deferido, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de aplicação de multa, no valor de R$ 100,00 (cem 

reais) por dia de atraso, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).As 

parcelas vencidas serão acrescidas de correção monetária a partir dos 

respectivos vencimentos e de juros moratórios a partir da citação. A 

correção monetária será aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899 /81 

e legislação superveniente, de acordo com o Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, observados os termos 

do julgamento final proferido na Repercussão Geral no RE 870.947, em 

20/09/2017. Os juros moratórios serão calculados de forma global para as 

parcelas vencidas antes da citação, e incidirão a partir dos respectivos 

vencimentos para as parcelas vencidas após a citação. E serão de 0,5% 

(meio por cento) ao mês, na forma dos arts. 1.062 do antigo CC e 219 do 

CPC/1973, até a vigência do CC/2002, a partir de quando serão de 1% (um 

por cento) ao mês, na forma dos arts. 406 do CC /2002 e 161, § 1º, do 

CTN . A partir de julho de 2.009, os juros moratórios serão de 0,5% (meio 

por cento) ao mês, observado o disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494 /97, 

alterado pelo art. 5º da Lei n. 11.960 /2009, pela MP n. 567, de 13.05.2012, 

convertida na Lei n. 12.703 , de 07.08.2012, e legislação superveniente.

(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40839 Nr: 1850-77.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DONIZETE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para condenar o Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a conceder a aposentadoria rural por 

idade a Sra. MARIA DONIZETE DA SILVA, na base de um salário mínimo 

mensal, assegurando-lhe o pagamento das eventuais parcelas vencidas e 

devidas desde a data do requerimento administrativo (22/09/2017), o que 

faço com fulcro no art. 201, §§ 12 e 13 CR/88 e art. 48, §§ 1.º e 2.º, da Lei 

Federal n. 8.213/91. E, por conseguinte, declaro extinto o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.Concedo o 

pedido de tutela urgência, por tratar-se de verba alimentar, para 

determinar ao Requerido que implante o benefício deferido, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de aplicação de multa, no valor de R$ 100,00 (cem 

reais) por dia de atraso, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).As 

parcelas vencidas serão acrescidas de correção monetária a partir dos 

respectivos vencimentos e de juros moratórios a partir da citação. A 

correção monetária será aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899 /81 

e legislação superveniente, de acordo com o Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, observados os termos 

do julgamento final proferido na Repercussão Geral no RE 870.947, em 

20/09/2017. Os juros moratórios serão calculados de forma global para as 

parcelas vencidas antes da citação, e incidirão a partir dos respectivos 

vencimentos para as parcelas vencidas após a citação. E serão de 0,5% 

(meio por cento) ao mês, na forma dos arts. 1.062 do antigo CC e 219 do 

CPC/1973, até a vigência do CC/2002, a partir de quando serão de 1% (um 

por cento) ao mês, na forma dos arts. 406 do CC /2002 e 161, § 1º, do 

CTN . A partir de julho de 2.009, os juros moratórios serão de 0,5% (meio 

por cento) ao mês, observado o disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494 /97, 

alterado pelo art. 5º da Lei n. 11.960 /2009, pela MP n. 567, de 13.05.2012, 

convertida na Lei n. 12.703 , de 07.08.2012, e legislação superveniente.

(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36787 Nr: 516-42.2016.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEIDILA PERES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. A marcha processual deve seguir o seu 

curso normal, atento ao fenômeno da preclusão. A parte autora requer a 
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redesignação da solenidade, visto que não providenciou a intimação das 

testemunhas, ocorre que conforme descrito pela própria autora, às folhas 

114, especificou que tais testemunhas compareceriam independentemente 

de intimação. Aliado a isso, constou expressamente no despacho de folha 

117 que cabia aos advogados constituídos pelas partes informar ou 

intimar cada testemunha por si arrolada, a luz do art. 455 do CPC. Desta 

feita, como não foram atendidos os chamados legais e judiciais, indefiro o 

requerimento da parte autora e, por conseguinte, declaro encerrada a 

instrução. Devendo os autos permanecer conclusos para prolação de 

sentença, da qual as partes serão intimadas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37754 Nr: 285-78.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTILIA REWAPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:4215

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41791 Nr: 433-55.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYARA SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS MONTEIRO 

LAURENÇO - OAB:/ BA 16780

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Defiro a juntada dos documentos 

referidos pela parte requerida. Como já houve apresentação de 

contestação pela parte requerida (fls. 31/48), sai a parte autora intimada 

para impugnar no prazo de 15 dias. Após, voltem-me os autos conclusos 

para deliberar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41793 Nr: 435-25.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUEDER RODRIGUES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS MONTEIRO 

LAURENÇO - OAB:/ BA 16780

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Defiro a juntada dos documentos 

referidos pela parte requerida. Como já houve apresentação de 

contestação pela parte requerida (fls. 30/47), sai a parte autora intimada 

para impugnar no prazo de 15 dias. Após, voltem-me os autos conclusos 

para deliberar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41482 Nr: 277-67.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUIZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para condenar o Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a conceder a aposentadoria rural por 

idade a Sra. MARIA LUIZA DOS SANTOS, na base de um salário mínimo 

mensal, assegurando-lhe o pagamento das eventuais parcelas vencidas e 

devidas desde a data do requerimento administrativo (23/11/2017), o que 

faço com fulcro no art. 201, §§ 12 e 13 CR/88 e art. 48, §§ 1.º e 2.º, da Lei 

Federal n. 8.213/91. E, por conseguinte, declaro extinto o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.Concedo o 

pedido de tutela urgência, por tratar-se de verba alimentar, para 

determinar ao Requerido que implante o benefício deferido, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de aplicação de multa, no valor de R$ 100,00 (cem 

reais) por dia de atraso, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).As 

parcelas vencidas serão acrescidas de correção monetária a partir dos 

respectivos vencimentos e de juros moratórios a partir da citação. A 

correção monetária será aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899 /81 

e legislação superveniente, de acordo com o Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, observados os termos 

do julgamento final proferido na Repercussão Geral no RE 870.947, em 

20/09/2017. Os juros moratórios serão calculados de forma global para as 

parcelas vencidas antes da citação, e incidirão a partir dos respectivos 

vencimentos para as parcelas vencidas após a citação. E serão de 0,5% 

(meio por cento) ao mês, na forma dos arts. 1.062 do antigo CC e 219 do 

CPC/1973, até a vigência do CC/2002, a partir de quando serão de 1% (um 

por cento) ao mês, na forma dos arts. 406 do CC /2002 e 161, § 1º, do 

CTN . A partir de julho de 2.009, os juros moratórios serão de 0,5% (meio 

por cento) ao mês, observado o disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494 /97, 

alterado pelo art. 5º da Lei n. 11.960 /2009, pela MP n. 567, de 13.05.2012, 

convertida na Lei n. 12.703 , de 07.08.2012, e legislação superveniente.

(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43643 Nr: 1435-60.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMIVAL PEREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O ESTADO DE MATO GROSSO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão-Determinação

Trata-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Tributo c/c Repetição 

de Indébito proposta por EMIVAL PEREIRA DA COSTA em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO.

Constata-se dos autos a ausência da juntada comprovação do 

recolhimento de custas da presente ação, em desacordo com o Código de 

Processo Civil.

Do mesmo modo, não há documentação indicando a hipossuficiência de 

recursos, tendo em vista a informação de que o requerente é servidor 

público.

Em razão disso, determino:

1. Emende, a parte autora a sua inicial, nos termos dos artigos 290 e 321 

do CPC, em 15 (quinze dias), sob pena de cancelamento na distribuição;

2. Indico com precisão o que deve ser corrigido ou completado:

2.1.1. Apresentar comprovante de recolhimento de custas ou juntar aos 

autos documentos que evidenciem a hipossuficiência de recursos, em 

observância ao art. 321, caput, do CPC.

Expirado o prazo, venham os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43452 Nr: 1340-30.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TSINHOTSE EPE TSERETOMODZATSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORANTIM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) RECEBIMENTO DA INICIAL - Recebo a inicial, eis que preenche os 
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requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal.- DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Diante dos documentos apresentados nos 

autos, defiro a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98 do 

Código Processo Civil.- DA TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA - Defiro o 

requerimento de tramitação prioritária, nos termos do artigo 71 da Lei 

10.741/03. - DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –Inverto o ônus da 

prova em favor do Autor, tendo em vista a hipossuficiência técnica e 

informacional, nos termos do art.6°, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, até porquanto se trata de pessoa não alfabetizada e 

residente em aldeia.- DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - Considerando 

que a parte autora manifestou o desinteresse na audiência de conciliação 

e verificando o número elevado de demandas com causa de pedir 

semelhantes, com fulcro nos princípios da celeridade e efetividade da 

tutela jurisdicional, determino: Cite-se o requerido, acerca do teor da inicial, 

para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia. Caso o requerido tenha interesse na audiência de conciliação, 

deverá se manifestar no prazo de 10 (dez) dias da citação, neste caso os 

autos deverão voltar conclusos e o prazo para a contestação passará a 

fluir nos moldes do art. 335, I, do CPC.Apresentada a contestação ou 

expirado o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se o autor para 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Dê-se ciência ao Ministério 

Público, na forma do art. 139, X do CPC.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43424 Nr: 1320-39.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RO' UBUMRO TSERE' RURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral.

Aduz a parte autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a 

situação de seu benefício, constatou descontos referentes a empréstimos 

por ela não requeridos.

Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, buscando 

a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do indébito e 

indenização pelos danos morais.

É o breve relato dos fatos. Decido.

Verifica-se que a petição inicial apresenta defeito capaz de dificultar o 

julgamento de mérito, de acordo com o descrito no art. 321 do CPC.

Em razão disso, determino:

1. Emende, a parte autora, a sua inicial, nos termos do artigo 321, do CPC, 

em 15 (quinze dias), sob pena de indeferimento da petição inicial;

2. Indico com precisão o que dever ser corrigido ou completado:

2.1 – Esclarecer o objeto da demanda, salientando qual contrato é litigado 

na presente ação, uma vez que, na inicial, à folha 07, consta um número 

de contrato 576160804; já a partir da folha 11 consta o número de 

contrato 564325097.

Expirado o prazo, com o sem manifestação, certifique-se e após 

voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42042 Nr: 654-38.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEAHRIWE TSIBODOWAPRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVODeste modo, declaro a EXTINÇÃO DO FEITO sem resolução 

do mérito nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.Sem 

condenação em honorários.Custas suspensas, nos termos do art. 98, §3°, 

do CPC.Transitada em julgado, proceda-se à baixa e ao arquivamento dos 

autos, com as respectivas anotações, averbações e comunicações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42041 Nr: 653-53.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEAHRIWE TSIBODOWAPRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVODeste modo, declaro a EXTINÇÃO DO FEITO sem resolução 

do mérito nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.Sem 

condenação em honorários.Custas suspensas, nos termos do art. 98, §3°, 

do CPC.Transitada em julgado, proceda-se à baixa e ao arquivamento dos 

autos, com as respectivas anotações, averbações e comunicações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42035 Nr: 647-46.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEAHRIWE TSIBODOWAPRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORANTIM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVODeste modo, declaro a EXTINÇÃO DO FEITO sem resolução 

do mérito nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.Sem 

condenação em honorários.Custas suspensas, nos termos do art. 98, §3°, 

do CPC.Transitada em julgado, proceda-se à baixa e ao arquivamento dos 

autos, com as respectivas anotações, averbações e comunicações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42033 Nr: 645-76.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEAHRIWE TSIBODOWAPRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORANTIM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVODeste modo, declaro a EXTINÇÃO DO FEITO sem resolução 

do mérito nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.Sem 

condenação em honorários.Custas suspensas, nos termos do art. 98, §3°, 

do CPC.Transitada em julgado, proceda-se à baixa e ao arquivamento dos 

autos, com as respectivas anotações, averbações e comunicações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42028 Nr: 640-54.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEAHRIWE TSIBODOWAPRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO OLE CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVODeste modo, declaro a EXTINÇÃO DO FEITO sem resolução 

do mérito nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.Sem 

condenação em honorários.Custas suspensas, nos termos do art. 98, §3°, 

do CPC.Transitada em julgado, proceda-se à baixa e ao arquivamento dos 

autos, com as respectivas anotações, averbações e comunicações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42014 Nr: 626-70.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEAHRIWE TSIBODOWAPRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVODeste modo, declaro a EXTINÇÃO DO FEITO sem resolução 

do mérito nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.Sem 

condenação em honorários.Custas suspensas, nos termos do art. 98, §3°, 

do CPC.Transitada em julgado, proceda-se à baixa e ao arquivamento dos 

autos, com as respectivas anotações, averbações e comunicações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43423 Nr: 1319-54.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RO' UBUMRO TSERE' RURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral.

Aduz a parte autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a 

situação de seu benefício, constatou descontos referentes a empréstimos 

por ela não requeridos.

Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, buscando 

a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do indébito e 

indenização pelos danos morais.

É o breve relato dos fatos. Decido.

Verifica-se que a petição inicial apresenta defeito capaz de dificultar o 

julgamento de mérito, de acordo com o descrito no art. 321 do CPC.

Em razão disso, determino:

1. Emende, a parte autora, a sua inicial, nos termos do artigo 321, do CPC, 

em 15 (quinze dias), sob pena de indeferimento da petição inicial;

2. Indico com precisão o que dever ser corrigido ou completado:

2.1 – Esclarecer o objeto da demanda, salientando qual contrato é litigado 

na presente ação, uma vez que, na inicial, à folha 07, consta um número 

de contrato 575060855; já a partir da folha 11 consta o número de 

contrato 564325097.

Expirado o prazo, com o sem manifestação, certifique-se e após 

voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41867 Nr: 491-58.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE TSERENHETOWE TSAHORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para apresentar impugnação à contestação no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42000 Nr: 612-86.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIANA RE' AOMODZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para apresentar impugnação à contestação no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41899 Nr: 517-56.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONORA PENHITSITSIÕ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para apresentar impugnação à contestação no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42286 Nr: 794-72.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS OLIVEIRA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O, PRISCILA EMANUELE BATISTA CORREIA - 

OAB:24329-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Concedo o prazo de 5 dias a parte autora 

para juntada do substabelecimento, bem como defiro a juntada dos 

documentos referidos pela parte requerida. Sai a parte requerida intimada 

para apresentação de contestação, no prazo de 15 dias, sob pena de 

revelia. A seguir, intime-se o autor para impugnação no mesmo prazo. Por 

fim, voltem-me conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42039 Nr: 651-83.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEAHRIWE TSIBODOWAPRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVODeste modo, declaro a EXTINÇÃO DO FEITO sem resolução 

do mérito nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.Sem 

condenação em honorários.Custas suspensas, nos termos do art. 98, §3°, 

do CPC.Transitada em julgado, proceda-se à baixa e ao arquivamento dos 

autos, com as respectivas anotações, averbações e comunicações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42038 Nr: 650-98.2018.811.0110

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEAHRIWE TSIBODOWAPRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVODeste modo, declaro a EXTINÇÃO DO FEITO sem resolução 

do mérito nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.Sem 

condenação em honorários.Custas suspensas, nos termos do art. 98, §3°, 

do CPC.Transitada em julgado, proceda-se à baixa e ao arquivamento dos 

autos, com as respectivas anotações, averbações e comunicações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42024 Nr: 636-17.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEAHRIWE TSIBODOWAPRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVODeste modo, declaro a EXTINÇÃO DO FEITO sem resolução 

do mérito nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.Sem 

condenação em honorários.Custas suspensas, nos termos do art. 98, §3°, 

do CPC.Transitada em julgado, proceda-se à baixa e ao arquivamento dos 

autos, com as respectivas anotações, averbações e comunicações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41480 Nr: 275-97.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI MARTINS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para condenar o Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a conceder a aposentadoria rural por 

idade a Sra. SUELI MARTINS PEREIRA, na base de um salário mínimo 

mensal, assegurando-lhe o pagamento das eventuais parcelas vencidas e 

devidas desde a data do requerimento administrativo (17/01/2018), o que 

faço com fulcro no art. 201, §§ 12 e 13 CR/88 e art. 48, §§ 1.º e 2.º, da Lei 

Federal n. 8.213/91. E, por conseguinte, declaro extinto o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.Concedo o 

pedido de tutela urgência, por tratar-se de verba alimentar, para 

determinar ao Requerido que implante o benefício deferido, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de aplicação de multa, no valor de R$ 100,00 (cem 

reais) por dia de atraso, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).As 

parcelas vencidas serão acrescidas de correção monetária a partir dos 

respectivos vencimentos e de juros moratórios a partir da citação. A 

correção monetária será aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899 /81 

e legislação superveniente, de acordo com o Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, observados os termos 

do julgamento final proferido na Repercussão Geral no RE 870.947, em 

20/09/2017. Os juros moratórios serão calculados de forma global para as 

parcelas vencidas antes da citação, e incidirão a partir dos respectivos 

vencimentos para as parcelas vencidas após a citação. E serão de 0,5% 

(meio por cento) ao mês, na forma dos arts. 1.062 do antigo CC e 219 do 

CPC/1973, até a vigência do CC/2002, a partir de quando serão de 1% (um 

por cento) ao mês, na forma dos arts. 406 do CC /2002 e 161, § 1º, do 

CTN . A partir de julho de 2.009, os juros moratórios serão de 0,5% (meio 

por cento) ao mês, observado o disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494 /97, 

alterado pelo art. 5º da Lei n. 11.960 /2009, pela MP n. 567, de 13.05.2012, 

convertida na Lei n. 12.703 , de 07.08.2012, e legislação superveniente.

(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38809 Nr: 996-83.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA REWADI TSIHORIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO TOSTES DE 

CASTRO - OAB:63440

 (...) Desta feita, não vislumbro a presença de contradição e erro material, 

e, diante das razões invocadas pelo embargante, entendo que o pleito não 

merece acolhimento. DISPOSITIVO Diante do exposto, NÃO ACOLHO OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (fls. 145/147 e 148/150), mantendo a 

sentença de fls. 53 inalterada. Certifique-se o transito em julgado da 

sentença de fls. 53, após, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34454 Nr: 285-49.2015.811.0110

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARISTON QUIRINO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDER RESENDE MARTINS, MARIA LUISA 

MICHELS, AYRTON ATTAB BORSARI, JOÃO JORGE MACEDO, 

MARISTELA MICHELS, CLÁUDIA MICHELS MARTINS, ESPÓLIO DE JOSE 

GONÇALVES SASTRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - 

OAB:11011

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CARLOS 

FERNANDES ALVES - OAB:83.161/SP

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Defiro o pedido de fls.578/579, razão pela qual DETERMINO a citação, via 

DJE, do advogado AUGUSTO CARLOS FERNANDE ALVES – OAB/SP 

83.161, que patrocina a causa dos requeridos WANDER RESENDE 

MARTINS e JOÃO JORGE MACEDO nos autos Cód. 24412 e 35198, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, informe o endereço atualizado destes.

Expirado o prazo, certifique-se e volvam-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 39406 Nr: 1327-65.2017.811.0110

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO ALVES MORAIS DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANA GABRIELLY MOREIRA 

NASCIMENTO, ALERRANDRO GABRIEL MOREIRA NASCIMENTO, MARCIA 

DA COSTA MOREIRA, ANTONIO MARQUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de DEZEMBRO 

de 2018, às 16h30min (horário de Cuiabá - MT).

 Fixo o prazo comum de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, 

estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço 

completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão. 

Caso pretendam as partes o depoimento pessoal, deverão expressamente 

efetivar o requerimento, no mesmo prazo acima, a fim de atender ao 

disposto no art. 385, §1°, do CPC; sob pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de 03 (três) para cada parte. 

Somente será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade 

superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária 

para a prova de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 
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testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC).

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato, na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em cinco dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Ciência ao Ministério Público.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43382 Nr: 1293-56.2018.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLENATO ALVES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMÓTHEO DE ALMEIDA - OAB:MT/12025

 Visto.

Decisão->Determinação.

Trata-se de processo criminal em que o Ministério Público ofereceu 

denúncia em face de CLENATO ALVES RODRIGUES, pela prática, em tese, 

do delito previsto nos artigos 129, § 9º; 147, ambos do CP; 24-A da Lei nº 

11.340/2006; 12 e 14, ambos da Lei nº 10.826/2003.

Após o recebimento da denúncia na data de 13/08/2018 (fls. 96), o 

denunciado apresentou resposta à acusação, consoante se vê às fls. 

108.

E os autos vieram conclusos.

É o breve relato.

DECIDO.

Dispõe o artigo 397 do CPP, que o juiz deverá absolver sumariamente o 

acusado quando verificar:

 (I) a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato;

 (II) a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do 

agente, salvo inimputabilidade;

 (III) que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou,

 (IV) extinta a punibilidade do agente.

Analisando os autos, entendo inexistirem quaisquer das situações 

evidenciadas no artigo acima referido, dessa forma, necessária maior 

dilação probatória sobre os fatos.

Assim, não havendo preliminares ou documentos novos juntados aptos a 

ensejar qualquer das situações previstas no art. 397 do CPP, determino o 

prosseguimento do feito, para tanto, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 06 de NOVEMBRO de 2018, às 16h30min (horário de 

Cuiabá/MT).

REQUISITE-SE o réu, e INTIME-SE seu patrono e as testemunhas arroladas 

pela acusação e defesa, para comparecem à audiência supra designada 

e, em relação as testemunhas, advirta-as que o não comparecimento 

acarretará na condução coercitiva das faltantes.

 Em sendo o caso, depreque-se a oitiva das testemunhas que não residem 

nesta urbe, devendo ser observado o teor da Súmula 273 do STJ.

Notifique-se o Ministério Público.

Campinápolis – MT, 25 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32188 Nr: 1929-95.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SONIA DE ARAÚJO MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Intimem-se as partes para apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 510, do CPC).

Transcorrido o prazo, façam-me os autos conclusos para deliberar acerca 

de julgamento de plano ou nomeação de perito, nos moldes do artigo 

supramencionado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38432 Nr: 756-94.2017.811.0110

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERONA PARTICIPAÇÕES LTDA, VOLNEI ROBERTO 

DURLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIOSI & ASSMANN LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANYR JOSE AGOSTINHO - 

OAB:19672/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/A

 Nos termos do artigo 203, §4º do NCPC, bem como a CNGC, impulsiono os 

autos para intimar a parte requerente a recolher as custas necessárias 

para encaminhar a Carta Precatória expedida para oitiva de testemunhas 

nas Comarcas de Canarana e Lagoa Vermelha-RS, devendo apresentar 

comrpovante em 05 (cinco) dias, ou comparecer na sede da Secretaria 

para retira-las e providenciar a distribuição nas respectivas Comarcas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32593 Nr: 317-88.2014.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLENILTON DA SILVA PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAIS STERCHELE ALCEDO 

AMBROSIO - OAB:194-073SP, VIVIANE LIMA - OAB:005.299-B

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da 

parte autora, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do CPC, para:a)Condenar a promovida ao pagamento da quantia de R$ 

2.553,50 (dois mil quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta 

centavos) a título de indenização por danos materiais; e de R$ 1.448,00 

(mil quatrocentos e quarenta e oito reais), a título de pensão pelo período 

de 30 (trinta) dias em que o autor ficou afastado do serviço em razão da 

redução de sua capacidade laboral, efetivamente comprovada nos autos, 

acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 

54,STJ) e correção monetária pelo índice INPC, computados a partir do 

efetivo prejuízo(Súmula 43, STJ);b)Condenar a promovida ao pagamento 

da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao autor, a título de danos 

morais, com correção monetária pelo INPC, a partir desta data (Súmula 

362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, a partir do evento danoso, 

29/07/2013 (Súmula 54, STJ).Diante da sucumbência recíproca, condeno 

autor e requerida, na proporção de 60% e 40%, respectivamente, ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% do proveito econômico obtido pela autora, nos termos do art. 

85, §2°, do CPC; no entanto, SUSPENDO a exigibilidade em relação à parte 

autora, nos termos do art. 98, §3°, do CPC.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Juizado Especial

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31940 Nr: 1701-23.2013.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GENTIL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT, RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 
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DOS SANTOS - OAB:/MT 13.431, FELICIANO LYRA MOURA - 

OAB:21714-PE

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

Indefiro o pedido de folha 138, visto que, nos presentes autos, já houve a 

certificação do trânsito em julgado (fls. 132) e já fora expedido alvará 

judicial (fls. 112).

Posto isso, determino o arquivamento do presente feito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32569 Nr: 294-45.2014.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOIZÉS GONÇALVES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, RAFAEL 

PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123-PR, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 Vistos, etc.

Decisão->Recebimento->Recurso

RECEBO o recurso inominado no efeito devolutivo , com fulcro no artigo 

43, da Lei 9.099/95, visto que o recorrente não demonstrou de forma 

efetiva a existência dano irreparável com a eventual execução provisória.

Considerando que a parte recorrida foi intimada para oferecer resposta, 

mas quedou-se inerte, conforme certidão de fls. 97, remetam-se os autos 

à Turma Recursal Única, intimando-se as partes, com as cautelas de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33473 Nr: 1001-13.2014.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. C. FARIA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALENCAR CAMBAÚVA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ALVES 

CAIXETA - OAB:20632 MT

 Vistos.

Decisão->Determinação.

DEFIRO o pedido de fls. 99/100, diante do trânsito em julgado da sentença 

de folhas 97/98 (fl.102); desta feita, desentranhem-se os títulos originais 

anexos à inaugural (fls. 23).

Após, ao arquivo, com as devidas baixas.

Cumpra-se.

Às providencias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31122 Nr: 886-26.2013.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABEL JURACI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT, RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78069-MG

 Vistos, etc.

Sentença->Extinção da Execução->Pagamento da Dívida

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Rescisão 

Contratual e Indenização por Perdas e Danos proposta por Isabel Juraci da 

Silva em face do Banco BMG S/A.

A demanda foi julgada procedente, conforme se verifica da sentença de 

folha 251/255-v.

No entanto, houve recurso inominada da parte requerida, tendo a Turma 

Recursal dado parcial provimento ao recurso para afastar a condenação 

fixada a título de dano moral e reduzido o valor da condenação a título de 

dano material para R$ 14,86 (catorze reais e oitenta e seis centavos)[fls. 

285/288].

 A decisão transitou em julgado (fl. 289), sendo que, em seguida, a parte 

requerida veio aos autos e depositou o valor da condenação (fl. 291/292), 

informando também o cumprimento da obrigação de fazer(fl.294).

Intimada para se manifestar, a parte autora não se insurgiu em relação ao 

cumprimento do acórdão.

É o relatório.

Decido.

Conforme delineado no relatório supra, não pairam dúvidas quanto ao 

pagamento e satisfação do direito da exequente.

Sendo assim, é certo que somente a quitação da dívida, a transação, a 

compensação ou a renúncia ao crédito permite a extinção à execução de 

título judicial.

Neste diapasão, visto que a dívida foi plenamente satisfeita pelo 

executado, como consectário lógico a tal fato, momento se faz para 

extinção da presente execução frente à satisfação do débito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo, uma vez que satisfeita a dívida pelo 

devedor.

Expeça-se o competente alvará de levantamento dos valores depositados 

à fl. 292, em favor da parte autora; atentando-se para a resolução 68 do 

CNJ.

Sem custas ou honorários.

Certificado o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquive-se.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31097 Nr: 860-28.2013.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR MARQUES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, MAPFRE VERA CRUZ 

SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT, RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123-PR, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 Vistos, etc.

Ante o interesse do autor na produção de prova testemunhal (fls. 307), 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de NOVEMBRO 

de 2018, às 08h30min (horário de Cuiabá - MT).

INTIMEM-SE OS REQUERIDOS PARA DEPOIMENTO PESSOAL, com as 

advertências doa art. 385 do CPC, conforme pugnado à folha 307.

Fixo o prazo comum de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, 

estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço 

completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de 03 (três) para cada parte. 

Somente será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade 

superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária 

para a prova de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC).

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato, na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em cinco dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.
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À secretaria, para providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32867 Nr: 546-48.2014.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALENCAR CAMBAÚVA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

NACIONAL HONDA LTDA, BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT, RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:/MT 13.431, MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:/MT 9.708-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:

 Vistos, etc.

Decisão->Recebimento->Recurso

RECEBO o recurso inominado no efeito devolutivo , com fulcro no artigo 

43, da Lei 9.099/95, visto que o recorrente não demonstrou de forma 

efetiva a existência dano irreparável com a eventual execução provisória.

Considerando que a parte recorrida foi intimada para oferecer resposta, 

tendo apresentado contrarrazões às fls. 224/231, remetam-se os autos à 

Turma Recursal Única, intimando-se as partes, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 25949 Nr: 972-02.2010.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA BATISTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13.241-A

 Posto isso, com fundamento nas disposições do artigo 924, inciso III, do 

Código de Processo Civil, EM RELAÇÃO AO VALOR PRINCIPAL, julgo 

extinto o feito sem apreciação do mérito da causa.Determino a atualização 

do débito pela contadoria judicial, à luz da decisão da Egrégia Turma 

Recursal (fls. 171/173), e, em seguida, a expedição de certidão de crédito 

em favor da parte exequente.Determino a devolução dos valores 

depositados à folha 264, em favor da executada, conforme dados de folha 

311; atentando-se para a resolução 68 do CNJ.EM RELAÇÃO À 

EXECUÇÃO DA MULTA, RECEBO o recurso inominado no efeito 

devolutivo(fls. 225/240), com fulcro no artigo 43, da Lei 9.099/95; 

mantendo o bloqueio de folhas 188/192, com fulcro no Enunciado 117 do 

FONAJE.Considerando que a parte recorrida foi intimada para oferecer 

resposta, tendo apresentado contrarrazões às fls. 247/258, remetam-se 

os autos à Turma Recursal Única, intimando-se as partes, com as cautelas 

de estilo.Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32617 Nr: 337-79.2014.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANIA JANUÁRIA DE SOUSA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO DA SILVA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a decisão de fls. 51 e as certidões de fls. 58 e 61, intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar o endereço atual do 

executado e bens a penhora, sob pena de extinção do feito.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30804 Nr: 574-50.2013.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORESTINA THEODORO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127 - A

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação

Verifica-se dos autos que o feito foi extinto, fl. 114, em razão da parte 

autora não ter comparecido a audiência. Assim, com base no enunciado 

28 do FONAJE, houve a condenação da demandante em custas 

processuais.

Foi determinada a intimação pessoal da parte autora (fls.124), a fim de que 

efetuasse o pagamento das custas, porém, quedou-se inerte, conforme 

certidão de fls. 130.

Dessa forma, as custas se encontram pendentes de recolhimento.

Diante da certidão de folha 129, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público.

Após, em atenção ao artigo 467, da CNGC , arquivem-se os autos sem 

baixa e anote-se na margem da distribuição o valor, para que, diante de 

eventual solicitação de certidão, possa o Cartório Distribuidor constar a 

referência formal ao inadimplemento dos encargos.

No mesmo ato, PROCEDA-SE na forma do Provimento nº 88/2014/CGJ.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de fls. 114.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 23278 Nr: 838-43.2008.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SANTANA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação

Defiro o pedido formulado pela parte exequente em fls. 66.

Determino a negativação do nome do executado ADEM LEANDRO 

ANTONIO MORAES/ME, CNPJ 07.819.914/0001-28, através do Sistema 

SERASAJUD, em decorrência do débito no valor de R$ 16.405,80 

(dezesseis mil quatrocentos e cinco reais e oitenta centavos); via sistema 

próprio.

Intime-se a exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, indicar o bens à 

penhora, sob pena de extinção do processo, com fulcro no art. 53, §4°, da 

Lei 9.099/95.

Expirado o prazo, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31511 Nr: 1279-48.2013.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMANDA CAMILLA MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLINY GOMIDES SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KENIA CRISTINA BORGES - 

OAB: 16122-A/MT

 Vistos.

Decisão->Determinação.

A parte autora requer a execução de sentença, assim recebo a petição de 

fls. 93/94 como Cumprimento de Sentença, tendo em vista a certidão de 
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trânsito em julgado de fl. 92.

Dessa forma, intime-se o requerido para pagar o débito no valor de R$ 

7.345,79 (sete mil trezentos e quarenta e cinco reais e setenta e nove 

centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, consignando que em não 

ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido incidirá multa de 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos do art. 523, §1°, do 

CPC.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, do CPC, sem o 

pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o requerido, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, 

CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput, do art. 525, do 

CPC, manifeste-se a parte requerente no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Retifique-se a capa dos autos e o sistema Apolo, visto que se trata de 

cumprimento de sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31245 Nr: 1010-09.2013.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UBALDO BARROS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127 - A

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação

Verifica-se dos autos que o feito foi extinto, fl. 24, em razão da parte 

autora não ter comparecido a audiência. Assim, com base no enunciado 

28 do FONAJE, houve a condenação da demandante em custas 

processuais.

Foi determinada a intimação pessoal da parte autora (fls.32 e 38), a fim de 

que efetuasse o pagamento das custas, porém, quedou-se inerte, 

conforme certidão de fls. 42.

Dessa forma, as custas se encontram pendentes de recolhimento.

Em atenção ao artigo 467, da CNGC , arquivem-se os autos sem baixa e 

anote-se na margem da distribuição o valor, para que, diante de eventual 

solicitação de certidão, possa o Cartório Distribuidor constar a referência 

formal ao inadimplemento dos encargos.

No mesmo ato, PROCEDA-SE na forma do Provimento nº 88/2014/CGJ.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de fls. 24.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32294 Nr: 49-34.2014.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVINO DE OLIVEIRA SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação.

A parte autora requer a execução de sentença, assim recebo a petição de 

fls. 59/63 como Cumprimento de Sentença, tendo em vista a certidão de 

trânsito em julgado de fl. 64.

Dessa forma, intime-se o requerido para pagar o débito no valor de R$ 

28.496,81 (vinte e oito mil quatrocentos e noventa e seis reais e oitenta e 

um centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, consignando que em não 

ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido incidirá multa de 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos do art. 523, §1°, do 

CPC.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, do CPC, sem o 

pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o requerido, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, 

CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput, do art. 525, do 

CPC, manifeste-se a parte requerente no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 25917 Nr: 940-94.2010.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVINO SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS MONTEIRO 

LAURENÇO - OAB:/ BA 16780, SALOLI PAZ GALBIATI - OAB:17308/O

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Trata-se de pedido formulado pela Tim Celular S/A, com o objetivo de que 

sejam restituídos os valores bloqueados em fls. 160/167.

Às fls. 214 fora determinada a verificação, junto a conta única, da real 

situação dos valores indicados pelo peticionante, ou seja, se ainda 

estariam constritos ou se já teriam sido restituídos.

 Pois bem.

Conforme certidão de fls. 231/232, ainda encontra-se depositado na conta 

judicial o montante de R$ 10.860,71 (dez mil oitocentos e sessenta reais e 

setenta e um centavos), vinculado a este feito.

 Desta forma, proceda-se a transferência da quantia depositada para a BB 

– 001, AGÊNCIA 3070-8, CONTA CORRENTE 5973-0, em nome de TIM 

CELULAR S/A – CNPJ nº 04.206.050/0001-80 (fls. 206).

 Após, ao arquivo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 À secretaria, para providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30815 Nr: 585-79.2013.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS DORES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127 - A

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação

Depreende-se dos autos que o feito foi extinto, fls. 121, em razão da parte 

autora não ter comparecido a audiência. Assim, com base no enunciado 

28 do FONAJE, houve a condenação da demandante em custas 

processuais.

Foi determinada a intimação pessoal da parte autora (fls.131 e 137), a fim 

de que efetuasse o pagamento das custas, porém, não foi localizada, fl. 

140.

Em atenção ao art. 19, §2º da Lei 9.099/95, as partes deverão comunicar 

ao Juízo as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo, 

todavia, a parte autora não comunicou a este Juízo seu atual endereço.

Dessa forma, as custas se encontram pendentes de recolhimento.

Em atenção ao artigo 467, da CNGC , arquivem-se os autos sem baixa e 

anote-se na margem da distribuição o valor, para que, diante de eventual 

solicitação de certidão, possa o Cartório Distribuidor constar a referência 

formal ao inadimplemento dos encargos.

No mesmo ato, PROCEDA-SE na forma do Provimento nº 88/2014/CGJ.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de fls. 121.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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À secretaria, para providências.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 96178 Nr: 1356-45.2017.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDI OTMAR FRANDOLOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderson Pauli - 

OAB:13534/MT

 Certifico e dou fé que, nesta data, foi encaminhada Carta Precatória com 

a finalidade de Inquirição à Comarca de Sinop/MT, via malote digital, 

devendo o(a) advogado do(a) Réu acompanhar o andamento da 

deprecada naquele juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80983 Nr: 125-22.2013.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO THEODORO SCHIRMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO DIAS DOS SANTOS, BANCO 

BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 Vistos.

1. Este Juízo tomou conhecimento que o requerente faleceu, portanto, 

SUSPENDO o presente feito em atendimento ao que dispõe o art. 313, §2º, 

do CPC.

 2. Intime-se o causídico da parte autora para que regularize o pólo ativo 

da ação, nos termos do §2º, inciso II, do artigo 313, no prazo de 60 

(sessenta) dias, sob pena de extinção do processo.

 3 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos.

 4. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83964 Nr: 1062-95.2014.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR BORGES DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT, EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546/MT

 Autos n. 1062-95.2014 (Id. 83964)

Ação Penal de Competência do Júri

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO

Réu: ALTAIR BORGES DE BRITO

 Vistos.

1. Diante da certidão de fl. 361, que noticia o trânsito em julgado da 

sentença de pronúncia, na forma do art. 422, do CPP, intimem-se a defesa 

e o Ministério Público para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentarem rol 

de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 05 (cinco), 

oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências.

2. Após, venham conclusos para fins do art. 423, CPP.

3. Intimem-se.

 4. Diligências necessárias.

Cláudia, 25 de setembro de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

Presidente do Tribunal do Júri

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80795 Nr: 1141-45.2012.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO THEODORO SCHIRMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 Vistos.

1. Este Juízo tomou conhecimento que o requerente faleceu, portanto, 

SUSPENDO o presente feito em atendimento ao que dispõe o art. 313, §2º, 

do CPC.

 2. Intime-se o causídico da parte autora para que regularize o pólo ativo 

da ação, nos termos do §2º, inciso II, do artigo 313, no prazo de 60 

(sessenta) dias, sob pena de extinção do processo.

 3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos.

 4. Diligências necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 103441 Nr: 1599-52.2018.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS REIS GRAMKOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Santos Souza - 

OAB:22806

 Certifico e dou fé que, nesta data, foi encaminhada Carta Precatória com 

a finalidade de Colher Declarações à Comarca de Marcelândia/MT, via 

malote digital, devendo o(a) advogado do(a) Réu acompanhar o 

andamento da deprecada naquele juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83107 Nr: 424-62.2014.811.0101

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: WALDECIR JUVENCIO PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderson Pauli - 

OAB:13534/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Deixo de apreciar do pedido retro, uma vez que já foi analisado o 

mesmo pedido nos autos 74-74.2014.811.0101 (código 82705).

2. Certifique-se o trânsito em julgado e posteriormente arquive-se o feito.

3. Diligências necessárias.

Juizado Especial e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 96594 Nr: 1552-15.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL FERNANDO ARAUJO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDERLAINE MIRIAM OLIVEIRA 

BARBOSA - OAB:22386/O

 (...) Além disso, faz-se necessário observar a potencialidade dos 

instrumentos sonoros para o cometimento de outros crimes contra o meio 

ambiente, sendo irrelevantes a propriedade dos bens ou licitude dos 

objetos. Diante disso, e em conformidade com o parecer Ministerial, 

entendo que o pedido não merece ser acolhido. Ante o exposto, INDEFIRO 

o pedido de restituição de bens apreendidos. Determino a doação dos 

bens apreendidos para Associação Pestalozzi, notifique-se a Associação 

Pestalozzi a fim de informar no prazo de 05 (cinco) dias se há interesse 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034828/9/2018 Página 661 de 849



em algum bem que consta na relação de fl. 08, exceto a camionete que já 

fora devolvida. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. Diligências 

necessárias. Cláudia, 26 de setembro de 2018. THATIANA DOS SANTOS 

Juíza de Direito

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 42467 Nr: 2546-75.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Martins dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

Cuida-se de execução fiscal movida pelo MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT em 

face da parte executada NILSON MARTINS DO SANTOS.

 Às fls. 15, o Exequente informou que a dívida está quitada, pugnando pela 

extinção do feito, nos moldes do artigo 924, inciso II, do CPC.

Vieram-me os autos conclusos.

Era o que cumpria relatar.

DECIDO.

Tendo havido pagamento do débito pelo executado (fls. 15), impõe-se a 

extinção do processo em face da quitação da dívida fiscal.

Aduz o art. 924, inciso II, do CPC, que se extingue a execução quando a 

obrigação for satisfeita.

Ainda, o art. 925, do mesmo diploma legal, por sua vez, estatui que a 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

É o caso presente.

A dívida exequenda foi devidamente paga pela executada, conforme 

declaração da própria exequente (fls. 15).

Em face do cumprimento voluntário da obrigação de pagar quantia certa, 

desnecessária se torna a continuidade da prestação jurisdicional 

executiva.

Ante o exposto, JULGO E DECLARO extinto o processo, com base no art. 

924, II, do Código de Processo Civil, e determino o desbloqueio de bens ou 

valores por ventura constritos.

Custas a cargo do executado.

CONDENO a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento).

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com a devida baixa 

na distribuição.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61229 Nr: 3174-64.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Orlando Diniz Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Processo em ordem.

Considerando que o feito já foi sentenciado, ante a quitação da dívida, 

conforme Sentença de fls. 21, dou por prejudicado o pedido de fls. 24.

P. R. I. C.

ÁS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60819 Nr: 3039-52.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliane Aparecida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

Cuida-se de execução fiscal movida pelo MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT em 

face da parte executada ELIANE APARECIDA DA SILVA.

Às fls. 13, o Exequente informou que a dívida está quitada, pugnando pela 

extinção do feito, nos moldes do artigo 924, inciso II, do CPC.

Vieram-me os autos conclusos.

Era o que cumpria relatar.

DECIDO.

Tendo havido pagamento do débito pelo executado (fls. 13), impõe-se a 

extinção do processo em face da quitação da dívida fiscal.

Aduz o art. 924, inciso II, do CPC, que se extingue a execução quando a 

obrigação for satisfeita.

Ainda, o art. 925, do mesmo diploma legal, por sua vez, estatui que a 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

É o caso presente.

A dívida exequenda foi devidamente paga pela executada, conforme 

declaração da própria exequente (fls. 13).

Em face do cumprimento voluntário da obrigação de pagar quantia certa, 

desnecessária se torna a continuidade da prestação jurisdicional 

executiva.

Ante o exposto, JULGO E DECLARO extinto o processo, com base no art. 

924, II, do Código de Processo Civil, e determino o desbloqueio de bens ou 

valores por ventura constritos.

Custas a cargo do executado.

CONDENO a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento).

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com a devida baixa 

na distribuição.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41055 Nr: 1882-44.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderley Ferreira Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

Cuida-se de execução fiscal movida pelo MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT em 

face da parte executada VANDERLEY FERREIRA SILVA JUNIOR.

 Às fls. 14, o Exequente informou que a dívida está quitada, pugnando pela 

extinção do feito, nos moldes do artigo 924, inciso II, do CPC.

Vieram-me os autos conclusos.

Era o que cumpria relatar.

DECIDO.

Tendo havido pagamento do débito pelo executado (fls. 14), impõe-se a 

extinção do processo em face da quitação da dívida fiscal.

Aduz o art. 924, inciso II, do CPC, que se extingue a execução quando a 

obrigação for satisfeita.

Ainda, o art. 925, do mesmo diploma legal, por sua vez, estatui que a 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

É o caso presente.

A dívida exequenda foi devidamente paga pela executada, conforme 

declaração da própria exequente (fls. 14).

Em face do cumprimento voluntário da obrigação de pagar quantia certa, 

desnecessária se torna a continuidade da prestação jurisdicional 

executiva.

Ante o exposto, JULGO E DECLARO extinto o processo, com base no art. 

924, II, do Código de Processo Civil, e determino o desbloqueio de bens ou 

valores por ventura constritos.

Custas a cargo do executado.

CONDENO a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento).

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com a devida baixa 

na distribuição.

P.R.I.C.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 42437 Nr: 2536-31.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Remigio Petri Sarmento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

Cuida-se de execução fiscal movida pelo MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT em 

face da parte executada REMIGIO PETRI SARMENTO.

 Às fls. 13, o Exequente informou que a dívida está quitada, pugnando pela 

extinção do feito, nos moldes do artigo 924, inciso II, do CPC.

Vieram-me os autos conclusos.

Era o que cumpria relatar.

DECIDO.

Tendo havido pagamento do débito pelo executado (fls. 13), impõe-se a 

extinção do processo em face da quitação da dívida fiscal.

Aduz o art. 924, inciso II, do CPC, que se extingue a execução quando a 

obrigação for satisfeita.

Ainda, o art. 925, do mesmo diploma legal, por sua vez, estatui que a 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

É o caso presente.

A dívida exequenda foi devidamente paga pela executada, conforme 

declaração da própria exequente (fls. 13).

Em face do cumprimento voluntário da obrigação de pagar quantia certa, 

desnecessária se torna a continuidade da prestação jurisdicional 

executiva.

Ante o exposto, JULGO E DECLARO extinto o processo, com base no art. 

924, II, do Código de Processo Civil, e determino o desbloqueio de bens ou 

valores por ventura constritos.

Custas a cargo do executado.

CONDENO a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento).

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com a devida baixa 

na distribuição.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 42429 Nr: 2528-54.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Haruhissa Nagano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

Cuida-se de execução fiscal movida pelo MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT em 

face da parte executada MARCOS HARUHISSA NAGANO.

 Às fls. 16, o Exequente informou que a dívida está quitada, pugnando pela 

extinção do feito, nos moldes do artigo 924, inciso II, do CPC.

Vieram-me os autos conclusos.

Era o que cumpria relatar.

DECIDO.

Tendo havido pagamento do débito pelo executado (fls. 16), impõe-se a 

extinção do processo em face da quitação da dívida fiscal.

Aduz o art. 924, inciso II, do CPC, que se extingue a execução quando a 

obrigação for satisfeita.

Ainda, o art. 925, do mesmo diploma legal, por sua vez, estatui que a 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

É o caso presente.

A dívida exequenda foi devidamente paga pela executada, conforme 

declaração da própria exequente (fls. 16).

Em face do cumprimento voluntário da obrigação de pagar quantia certa, 

desnecessária se torna a continuidade da prestação jurisdicional 

executiva.

Ante o exposto, JULGO E DECLARO extinto o processo, com base no art. 

924, II, do Código de Processo Civil, e determino o desbloqueio de bens ou 

valores por ventura constritos.

Custas a cargo do executado.

CONDENO a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento).

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com a devida baixa 

na distribuição.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 42492 Nr: 2562-29.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilda Vitoriano do Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

Cuida-se de execução fiscal movida pelo MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT em 

face da parte executada NILDA VITORIANO DO AMARAL.

Às fls. 13, o Exequente informou que a dívida está quitada, pugnando pela 

extinção do feito, nos moldes do artigo 924, inciso II, do CPC.

Vieram-me os autos conclusos.

Era o que cumpria relatar.

DECIDO.

Tendo havido pagamento do débito pelo executado (fls. 13), impõe-se a 

extinção do processo em face da quitação da dívida fiscal.

Aduz o art. 924, inciso II, do CPC, que se extingue a execução quando a 

obrigação for satisfeita.

Ainda, o art. 925, do mesmo diploma legal, por sua vez, estatui que a 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

É o caso presente.

A dívida exequenda foi devidamente paga pela executada, conforme 

declaração da própria exequente (fls. 13).

Em face do cumprimento voluntário da obrigação de pagar quantia certa, 

desnecessária se torna a continuidade da prestação jurisdicional 

executiva.

Ante o exposto, JULGO E DECLARO extinto o processo, com base no art. 

924, II, do Código de Processo Civil, e determino o desbloqueio de bens ou 

valores por ventura constritos.

Custas a cargo do executado.

CONDENO a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento).

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com a devida baixa 

na distribuição.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 39306 Nr: 2180-70.2009.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudemir Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

Cuida-se de execução fiscal movida pelo MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT em 

face da parte executada CLAUDEMIR PEREIRA DOS SANTOS.

 Às fls. 27, o Exequente informou que a dívida está quitada, pugnando pela 

extinção do feito, nos moldes do artigo 924, inciso II, do CPC.

Vieram-me os autos conclusos.

Era o que cumpria relatar.

DECIDO.

Tendo havido pagamento do débito pelo executado (fls. 27), impõe-se a 

extinção do processo em face da quitação da dívida fiscal.

Aduz o art. 924, inciso II, do CPC, que se extingue a execução quando a 

obrigação for satisfeita.

Ainda, o art. 925, do mesmo diploma legal, por sua vez, estatui que a 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

É o caso presente.

A dívida exequenda foi devidamente paga pela executada, conforme 

declaração da própria exequente (fls. 27).

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034828/9/2018 Página 663 de 849



Em face do cumprimento voluntário da obrigação de pagar quantia certa, 

desnecessária se torna a continuidade da prestação jurisdicional 

executiva.

Ante o exposto, JULGO E DECLARO extinto o processo, com base no art. 

924, II, do Código de Processo Civil, e determino o desbloqueio de bens ou 

valores por ventura constritos.

Custas a cargo do executado.

CONDENO a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento).

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com a devida baixa 

na distribuição.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 42426 Nr: 2525-02.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Alice Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

Cuida-se de execução fiscal movida pelo MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT em 

face da parte executada MARIA ALICE GONÇALVES.

 Às fls. 13, o Exequente informou que a dívida está quitada, pugnando pela 

extinção do feito, nos moldes do artigo 924, inciso II, do CPC.

Vieram-me os autos conclusos.

Era o que cumpria relatar.

DECIDO.

Tendo havido pagamento do débito pelo executado (fls. 13), impõe-se a 

extinção do processo em face da quitação da dívida fiscal.

Aduz o art. 924, inciso II, do CPC, que se extingue a execução quando a 

obrigação for satisfeita.

Ainda, o art. 925, do mesmo diploma legal, por sua vez, estatui que a 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

É o caso presente.

A dívida exequenda foi devidamente paga pela executada, conforme 

declaração da própria exequente (fls. 13).

Em face do cumprimento voluntário da obrigação de pagar quantia certa, 

desnecessária se torna a continuidade da prestação jurisdicional 

executiva.

Ante o exposto, JULGO E DECLARO extinto o processo, com base no art. 

924, II, do Código de Processo Civil, e determino o desbloqueio de bens ou 

valores por ventura constritos.

Custas a cargo do executado.

CONDENO a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento).

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com a devida baixa 

na distribuição.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41563 Nr: 2069-52.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altair Osvaldo Marcão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

Cuida-se de execução fiscal movida pelo MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT em 

face da parte executada ALTAIR OSVALDO MARCÃO.

 Às fls. 26, o Exequente informou que a dívida está quitada, pugnando pela 

extinção do feito, nos moldes do artigo 924, inciso II, do CPC.

Vieram-me os autos conclusos.

Era o que cumpria relatar.

DECIDO.

Tendo havido pagamento do débito pelo executado (fls. 26), impõe-se a 

extinção do processo em face da quitação da dívida fiscal.

Aduz o art. 924, inciso II, do CPC, que se extingue a execução quando a 

obrigação for satisfeita.

Ainda, o art. 925, do mesmo diploma legal, por sua vez, estatui que a 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

É o caso presente.

A dívida exequenda foi devidamente paga pela executada, conforme 

declaração da própria exequente (fls. 26).

Em face do cumprimento voluntário da obrigação de pagar quantia certa, 

desnecessária se torna a continuidade da prestação jurisdicional 

executiva.

Ante o exposto, JULGO E DECLARO extinto o processo, com base no art. 

924, II, do Código de Processo Civil, e determino o desbloqueio de bens ou 

valores por ventura constritos.

Custas a cargo do executado.

CONDENO a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento).

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com a devida baixa 

na distribuição.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61389 Nr: 3264-72.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudemir Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

Cuida-se de execução fiscal movida pelo MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT em 

face da parte executada CLAUDEMIR PEREIRA DOS SANTOS.

 Às fls. 26, o Exequente informou que a dívida está quitada, pugnando pela 

extinção do feito, nos moldes do artigo 924, inciso II, do CPC.

Vieram-me os autos conclusos.

Era o que cumpria relatar.

DECIDO.

Tendo havido pagamento do débito pelo executado (fls. 26), impõe-se a 

extinção do processo em face da quitação da dívida fiscal.

Aduz o art. 924, inciso II, do CPC, que se extingue a execução quando a 

obrigação for satisfeita.

Ainda, o art. 925, do mesmo diploma legal, por sua vez, estatui que a 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

É o caso presente.

A dívida exequenda foi devidamente paga pela executada, conforme 

declaração da própria exequente (fls. 26).

Em face do cumprimento voluntário da obrigação de pagar quantia certa, 

desnecessária se torna a continuidade da prestação jurisdicional 

executiva.

Ante o exposto, JULGO E DECLARO extinto o processo, com base no art. 

924, II, do Código de Processo Civil, e determino o desbloqueio de bens ou 

valores por ventura constritos.

Custas a cargo do executado.

CONDENO a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento).

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com a devida baixa 

na distribuição.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 35280 Nr: 1488-08.2008.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO BASTOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado do Mato Grosso, Tribunal de Contas do 

estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ARNOLD - 

OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Impulsiono os autos para intimar a parte embargada para, querendo, 

manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2º, 
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do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62502 Nr: 1575-22.2012.811.0105

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Incorporadora de Imóveis Rio Aripuanã Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandro Fernandes de Souza, Aparecido de 

Paula, Jefferson Reinaldo de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Eduardo Leite - 

OAB:6517/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abel Sguarezi - OAB:8347, 

Ademar Santana Franco - OAB:4255, Álvaro da Cunha Neto - 

OAB:12069, CÉZAR HENRIQUE SILVEIRA BARBOSA - OAB:20346/A, 

Wilson Luiz de Paula - OAB:18.139

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o requerido Sandro 

Fernandes de Souza, via DJE, para que tome ciência da decisão de fl.283.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 65087 Nr: 514-58.2014.811.0105

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEdRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMdD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT, Edson Emilia da Rocha - OAB:22746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a requerente, na pessoa 

de seu patrono, indicado à fl.31, via DJE, para que tome ciência da 

sentença de fls.33/36.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 80992 Nr: 2716-03.2017.811.0105

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eronides Rodrigues dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15.745/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de concessão de alvará para realização de evento.

Inicial e documentos às fls. 1/15.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Compulsando os autos, verifica-se que houve mudança na situação fática 

que norteou a propositura do pedido, haja vista que o evento já fora 

realizado.

Nesse cenário, a extinção do feito é medida que se impõe, por evidente 

perda superveniente de objeto, resultando em ausência de interesse 

processual.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem julgamento do 

mérito, com fulcro no artigo 485, IX, do Código de Processo Civil.

 Sem custas e honorários.

P.I.C. e, oportunamente, arquivem-se os autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 35908 Nr: 2131-63.2008.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Às fls. 93 sobreveio a notícia da morte da parte autora.

Sendo assim, com fulcro no art. 313, inciso I, do c.c. art. 689, ambos do 

CPC, DETERMINO a suspensão do processo.

INTIME-SE o espólio/sucessores/herdeiros da parte autora, na pessoa do 

advogado constituído nos autos, para no prazo de quinze dias manifeste 

interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação, 

sob pena de extinção do processo.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 40524 Nr: 98-95.2011.811.0105

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amancio Godoi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Justino da Zona, Gil de tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Coelho da Costa - 

OAB:13438-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Às fls. 44 sobreveio a notícia da morte da parte autora.

Sendo assim, com fulcro no art. 313, inciso I, do c.c. art. 689, ambos do 

CPC, DETERMINO a suspensão do processo.

INTIME-SE o espólio/sucessores/herdeiros da parte autora, na pessoa do 

advogado constituído nos autos, para no prazo de quinze dias manifeste 

interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação, 

sob pena de extinção do processo.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65551 Nr: 933-78.2014.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HDB, MD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACdOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

Revisitando os autos, VERIFICO que por um erro material fora designada a 

audiência para uma data pretérita.

Sendo assim, de ofício, CORRIJO o erro e designo o dia 13 de março de 

2019, às 14h30min, para a audiência de conciliação, instrução e 

julgamento.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 38401 Nr: 116-53.2010.811.0105

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adailton Procópio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:10.661 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT, MARCOS ARNOLD - OAB:7682-B/MT

 Vistos.

PROCEDA-SE com a atualização da representação processual da parte 

autora.

 No mais, ESPECIFIQUEM as partes, no prazo legal, as provas que 

efetivamente ainda tenham a produzir além da documental já constante 

dos autos, JUSTIFICANDO sua indispensável pertinência (utilidade, 
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necessidade e adequação diante das questões relevantes e 

controvertidas ventiladas), para aferição, sem prejuízo do eventual 

conhecimento direto do pedido (se acaso este juízo assim entender, com o 

julgamento antecipado da lide).

INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 79890 Nr: 2233-70.2017.811.0105

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Patricia Bertozo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fagner Silva Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Gonçalves da Silva - 

OAB:21384/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes da sentença de 

ref.41.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 62848 Nr: 240-31.2013.811.0105

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECdOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO SÉRGIO ABREU LIMA 

REZENDE - OAB:3639

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito com a finalidade intimar as partes na pessoa de seus 

advogados, via DJE, para que tomem ciência da sentença de fls. 30/ 33.

Edleia Magrassi de Lima Ferraz

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 33029 Nr: 1455-52.2007.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evane Barcelos Lopes, B. B. O

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mercadinho Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ARNOLD - 

OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Sérgio Abreu Lima 

Rezende - OAB:3639/MT

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito com a finalidade intimar as partes na pessoa de seus 

advogados, via DJE, para que tomem ciência da sentença de fls. 119/ 123.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 38062 Nr: 1743-29.2009.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gelsolino Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a defesa para apresentar alegações 

finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 31543 Nr: 1936-49.2006.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindéia Maria dos Santos, G. M. G, N. M. G

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legilaçao em vigor e do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa de 

seu advogado, via DJE, para que no prazo legal aponte as provas que 

pretende produzir no processo.

Edléia Magrassi de Lima Ferraz

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 37002 Nr: 232-93.2009.811.0105

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ipama Indústria Paranaense de Madeiras Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Sérgio Abreu Lima 

Rezende - OAB:3639/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação Civil Pública em que figuram como partes as em 

epígrafe.

Às fls. 162 o parquet se manifestou pela extinção do feito, uma vez que o 

requerido cumpriu com a obrigação.

É o relato do necessário.

DECIDO.

Dispõe o art. 924, inciso II, do CPC, que a execução será extinta quando a 

obrigação for satisfeita.

E mais, nos moldes do art. 925 do CPC, a extinção somente produzirá 

efeito quando declarada por sentença.

No presente cumprimento de sentença a parte executada adimpliu 

voluntariamente a obrigação de fazer imposta.

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, inciso II, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente cumprimento de sentença.

DESCABE condenação ao pagamento de custas e honorários de 

sucumbência.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

anotações e baixas de praxe.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62848 Nr: 240-31.2013.811.0105

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECdOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO SÉRGIO ABREU LIMA 

REZENDE - OAB:3639

 Ante no exposto JULGO EXTINTO o presente feito com resolução do 

mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, pelo que DECRETO O 

DIVÓRCIO do casal EUZA CRISTINA DE OLIVEIRA VENTURA e JOÃO DA 

SILVA VENTURA. Descabem custas.DEIXO de condenar a parte 

demandada nas verbas de sucumbência, uma vez que não opôs 

resistência à pretensão deduzida na petição inicial:“Tendo o réu sido 

declarado revel, não se justifica a condenação do autor na verba 

honorária, haja vista a inexistência de resistência à pretensão inicial”. 

(TJ/MT, 3ª Câmara Cível, recurso de apelação cível n. 47591/2003 - Classe 

II - 20 - Comarca de Diamantino/MT, Protocolo n. 47591/2003, Data de 

Julgamento: 04-8-2004, Exmo. Sr. Des. Rel. ORLANDO DE ALMEIDA 

PERRI).Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, EXPEÇA-SE 

mandado para averbação da presente dec isão .Após , 

CONCLUSOS.Ciência ao Ministério Público.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62848 Nr: 240-31.2013.811.0105

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECdOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO SÉRGIO ABREU LIMA 

REZENDE - OAB:3639

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010180-10.2015.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS (ADVOGADO(A))

ARCEU GUIMARAES - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIRTUAL BRASIL ON LINEX LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLNIZA DESPACHO Processo: 

8010180-10.2015.8.11.0105. REQUERENTE: ARCEU GUIMARAES - EPP 

REQUERIDO: VIRTUAL BRASIL ON LINEX LTDA - EPP Vistos etc. 

PROCEDA-SE a Serventia com a alteração da classe processual, eis que o 

feito passa a tramitar como cumprimento de sentença. Outrossim, 

INTIME-SE a parte executada para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) 

dias, advertindo-lhe que para o caso de não adimplemento voluntário, o 

débito será acrescido de multa fixada no patamar de dez por cento (art. 

523, § 1º, do CPC). Deixo de arbitrar honorários advocatícios de 

sucumbência em respeito ao art. 54 da Lei n. 9.099/95. Determino que no 

mandado de citação constem, também, a ordem de penhora e a avaliação 

a ser cumprida pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento 

no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do 

executado. A penhora recairá sobre os bens indicados pela parte 

exequente, salvo se outros forem indicados pela parte executada e 

aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe 

será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Uma vez efetuada 

a penhora, REMETA-SE os autos para o conciliador para que realize a 

audiência a que se refere o art. 53, § 1º, da Lei n. 9.099/95. Acaso as 

partes não se conciliem, a parte executada poderá oferecer embargos, 

escritos ou verbalmente (os quais serão reduzidos a termo), NA PRÓPRIA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. Não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, venham os autos conclusos para extinção, nos moldes 

do art. 53, § 4º, da Lei n. 9.099/95. CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colniza, 20 de agosto de 2018. (assinado digitalmente) 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010004-02.2013.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS (ADVOGADO(A))

DAVI VIEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL - ULBRA (EXECUTADO)

ADRIANO JOSE DA SILVA (ADVOGADO(A))

COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SAO PAULO - CELSP 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLNIZA DESPACHO Processo: 

8010004-02.2013.8.11.0105. REQUERENTE: DAVI VIEIRA REQUERIDO: 

COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SAO PAULO - CELSP, 

UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL - ULBRA Vistos etc. PROCEDA-SE 

a Serventia com a alteração da classe processual, eis que o feito passa a 

tramitar como cumprimento de sentença. Outrossim, INTIME-SE a parte 

executada para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) dias, 

advertindo-lhe que para o caso de não adimplemento voluntário, o débito 

será acrescido de multa fixada no patamar de dez por cento (art. 523, § 

1º, do CPC). Deixo de arbitrar honorários advocatícios de sucumbência em 

respeito ao art. 54 da Lei n. 9.099/95. Determino que no mandado de 

citação constem, também, a ordem de penhora e a avaliação a ser 

cumprida pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado. 

A penhora recairá sobre os bens indicados pela parte exequente, salvo 

se outros forem indicados pela parte executada e aceitos pelo juiz, 

mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos 

onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Uma vez efetuada a penhora, 

REMETA-SE os autos para o conciliador para que realize a audiência a que 

se refere o art. 53, § 1º, da Lei n. 9.099/95. Acaso as partes não se 

conciliem, a parte executada poderá oferecer embargos, escritos ou 

verbalmente (os quais serão reduzidos a termo), NA PRÓPRIA AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO. Não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, venham os autos conclusos para extinção, nos moldes do 

art. 53, § 4º, da Lei n. 9.099/95. CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colniza, 14 de agosto de 2018. (assinado digitalmente) 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010004-02.2013.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS (ADVOGADO(A))

DAVI VIEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL - ULBRA (EXECUTADO)

ADRIANO JOSE DA SILVA (ADVOGADO(A))

COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SAO PAULO - CELSP 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLNIZA DESPACHO Processo: 

8010004-02.2013.8.11.0105. REQUERENTE: DAVI VIEIRA REQUERIDO: 

COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SAO PAULO - CELSP, 

UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL - ULBRA Vistos etc. PROCEDA-SE 

a Serventia com a alteração da classe processual, eis que o feito passa a 

tramitar como cumprimento de sentença. Outrossim, INTIME-SE a parte 

executada para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) dias, 

advertindo-lhe que para o caso de não adimplemento voluntário, o débito 

será acrescido de multa fixada no patamar de dez por cento (art. 523, § 

1º, do CPC). Deixo de arbitrar honorários advocatícios de sucumbência em 

respeito ao art. 54 da Lei n. 9.099/95. Determino que no mandado de 

citação constem, também, a ordem de penhora e a avaliação a ser 

cumprida pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado. 

A penhora recairá sobre os bens indicados pela parte exequente, salvo 

se outros forem indicados pela parte executada e aceitos pelo juiz, 

mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos 

onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Uma vez efetuada a penhora, 

REMETA-SE os autos para o conciliador para que realize a audiência a que 

se refere o art. 53, § 1º, da Lei n. 9.099/95. Acaso as partes não se 

conciliem, a parte executada poderá oferecer embargos, escritos ou 

verbalmente (os quais serão reduzidos a termo), NA PRÓPRIA AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO. Não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, venham os autos conclusos para extinção, nos moldes do 

art. 53, § 4º, da Lei n. 9.099/95. CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colniza, 14 de agosto de 2018. (assinado digitalmente) 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz Substituto

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 35558 Nr: 1779-08.2008.811.0105

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isaías Krugerr

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Barduíno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT, PABLO PINHEIRO MARQUES - OAB:17874/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Às fls. 60 sobreveio a notícia da morte da parte requerente.
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Sendo assim, com fulcro no art. 313, inciso I, do c.c. art. 689, ambos do 

CPC, DETERMINO a suspensão do processo.

INTIME-SE o espólio/sucessores/herdeiros da parte requerente, na pessoa 

do advogado constituído nos autos, para no prazo de quinze dias 

manifeste interesse na sucessão processual e promovam a respectiva 

habilitação, sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35159 Nr: 83-47.2011.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JUDITE DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT, MIRIAM LOURENÇO DE OLIVEIRA - 

OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do Acordão proferido e já transitado em julgado, à 

SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-autora para fins do art. 534 do CPC, bem como para 

requerer o que entender de direito, isso em 5 dias;

2. Apresentado o demonstrativo do crédito:

a. CONVERTER O TIPO DO PROCESSO PARA “CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA”;

b. VIRTUALIZAR;

c. INTIMAR a requerida para se manifestar (art. 535 do CPC):

d. NÃO IMPUGNADA a execução:

i. EXPEDIR a pertinente Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou 

Precatório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região/TJMT, conforme o 

caso, isso para pagamento do débito, atentando-se às normas pertinentes 

(e. g., arts. 535, §3º, do CPC e 100, caput e §3º, da Constituição Federal);

ii. Após Expedir RPV/Precatório, aguardar notícia de depósito e Expedir 

Alvará para liberação dos valores, arquivando com as baixas e anotações 

de estilo.

e. HAVENDO impugnação, INTIMAR a parte-autora para se manifestar, 

seja para concordar, seja para questionar o apontado:

i. Havendo concordância, seguir o item 2, “d”;

ii. Discordando, conclusos.

 3. Decorrido o prazo sem manifestação do autor (item 1), ARQUIVAR os 

autos;

4. Com manifestação diversa da apresentação do demonstrativo, 

conclusos.

Serve o presente como MANDADO, considerando a escassez de 

servidores e a celeridade pretendida.

 Cotriguaçu/MT, 26 de setembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33037 Nr: 1175-31.2009.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANDI VANINHO MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT, MIRIAM LOURENÇO DE OLIVEIRA - 

OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o conteúdo do Acórdão, DESIGNA-SE AUDIÊNCIA para o 

dia 14/12/2018, às 14h30min, oportunidade em que deverá ocorrer o 

depoimento pessoal da parte-autora e a oitiva das testemunhas presentes.

Pelo exposto, à SECRETARIA para:

1. VIRTUALIZAR o presente processo (com as baixas e anotações 

necessárias), considerando a celeridade obtida com isso (intimações), 

devendo as partes se manifestar sobre o interesse nos documentos 

juntados;

2. Intimar as partes, devendo atenção ao art. 455 do CPC, bem como deve 

ser considerada a intimação para fins de depoimento pessoal da 

parte-autora.

Serve o presente como MANDADO/PRECATÓRIA.

 Cotriguaçu/MT, 26 de setembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 30997 Nr: 546-91.2008.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLACI MARIA BORCHERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

A contestação, em “defesa indireta de mérito”, alegou prescrição das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precedeu o 

ajuizamento.

 No tocante à prescrição, embora mais pertença à discussão meritória, 

vê-se que não há pedido referente a valores anteriores ao prazo indicado, 

pois a retroatividade do quanto pleiteado iria até a data do pedido 

administrativo, o qual não foi feito no prazo citado pelo INSS. Assim, deve 

ser afastada a aludida preliminar.

Portanto, a aludida preliminar não impede a continuidade do processo.

Assim, superado o ponto, continua-se.

Não é caso de julgamento antecipado (arts. 354 a 356, ambos do CPC), 

por haver necessidade de atividade probatória.

 Sendo assim, delimitam-se as seguintes questões fáticas sobre as quais 

recairá a atividade probatória:

? Qualidade de segurado da parte autora (inclusive quanto à carência – 

comprovação do tempo de atividade).

Mantém-se o ônus probatório tal previsto no art. 373, caput, do CPC.

Por isso, saneado está o processo (art. 357 do CPC).

Considerando ter havido a indicação das provas pretendidas, inclusive 

com depoimento pessoal, de rigor a designação de audiência.

Aqui uma ressalva. Não se concorda que a concessão administrativa do 

benefício retroaja a momento anterior ao prazo tido como devido pelo INSS, 

ao menos não de forma automática, mostrando-se imprescindível a 

comprovação.

 Assim, DESIGNA-SE AUDIÊNCIA para o dia 14/12/2018, às 17h00min, 

oportunidade em que deverá ocorrer o depoimento pessoal da 

parte-autora e a oitiva das testemunhas presentes.

Pelo exposto, à SECRETARIA para:

1. Intimar as partes, devendo se atentar ao art. 455 do CPC, bem como 

deve ser considerada a intimação para fins de depoimento pessoal da 

parte-autora.

Serve o presente como MANDADO/PRECATÓRIA.

 Intimar.

Cumprir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 31124 Nr: 551-16.2008.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO ATOLEDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

A contestação, em “defesa indireta de mérito”, alegou prescrição das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precedeu o 

ajuizamento.

 No tocante à prescrição, embora mais pertença à discussão meritória, 

vê-se que não há pedido referente a valores anteriores ao prazo indicado, 

pois a retroatividade do quanto pleiteado iria até a data do pedido 

administrativo, o qual não foi feito no prazo citado pelo INSS. Assim, deve 

ser afastada a aludida preliminar.

Portanto, a aludida preliminar não impede a continuidade do processo.

Assim, superado o ponto, continua-se.

Não é caso de julgamento antecipado (arts. 354 a 356, ambos do CPC), 

por haver necessidade de atividade probatória.

 Sendo assim, delimitam-se as seguintes questões fáticas sobre as quais 

recairá a atividade probatória:

? Qualidade de segurado da parte autora (inclusive quanto à carência – 

comprovação do tempo de atividade).

Mantém-se o ônus probatório tal previsto no art. 373, caput, do CPC.

Por isso, saneado está o processo (art. 357 do CPC).

Considerando ter havido a indicação das provas pretendidas, inclusive 

com depoimento pessoal, de rigor a designação de audiência.

Aqui uma ressalva. Não se concorda que a concessão administrativa do 

benefício retroaja a momento anterior ao prazo tido como devido pelo INSS, 

ao menos não de forma automática, mostrando-se imprescindível a 

comprovação.

 Assim, DESIGNA-SE AUDIÊNCIA para o dia 14/12/2018, às 16h30min, 

oportunidade em que deverá ocorrer o depoimento pessoal da 

parte-autora e a oitiva das testemunhas presentes.

Pelo exposto, à SECRETARIA para:

1. Intimar as partes, devendo se atentar ao art. 455 do CPC, bem como 

deve ser considerada a intimação para fins de depoimento pessoal da 

parte-autora.

Serve o presente como MANDADO/PRECATÓRIA.

 Intimar.

Cumprir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60760 Nr: 494-56.2012.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA DIAS DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Estando preenchidos os requisitos previstos no art. 534 do CPC, 

RECEBE-SE a Petição.

 Por isso, à SECRETARIA para:

1. CONVERTER O TIPO DO PROCESSO PARA “CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA”, se ainda não foi feito;

2. VIRTUALIZAR;

3. INTIMAR o INSS para, querendo, MANIFESTAR-SE, seja aceitando os 

cálculos, seja impugnando a execução (art. 535 do CPC), isso no prazo de 

30 dias;

4. NÃO IMPUGNADA a execução:

a. EXPEDIR a pertinente Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou 

Precatório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região/TJMT, conforme o 

caso, isso para pagamento do débito, atentando-se às normas pertinentes 

(e. g., arts. 535, §3º, do CPC e 100, caput e §3º, da Constituição Federal);

b. Após Expedir RPV/Precatório, aguardar notícia de depósito e Expedir 

Alvará para liberação dos valores, arquivando com as baixas e anotações 

de estilo.

5. HAVENDO impugnação, INTIMAR a parte-autora para se manifestar, 

seja para concordar, seja para questionar o apontado:

a. Havendo concordância, seguir o item 4, “a”;

b. Discordando, conclusos.

 Cotriguaçu/MT, 26 de setembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60756 Nr: 490-19.2012.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMA MARIA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Estando preenchidos os requisitos previstos no art. 534 do CPC, 

RECEBE-SE a Petição.

 Por isso, à SECRETARIA para:

1. CONVERTER O TIPO DO PROCESSO PARA “CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA”, se ainda não foi feito;

2. VIRTUALIZAR;

3. INTIMAR o INSS para, querendo, MANIFESTAR-SE, seja aceitando os 

cálculos, seja impugnando a execução (art. 535 do CPC), isso no prazo de 

30 dias;

4. NÃO IMPUGNADA a execução:

a. EXPEDIR a pertinente Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou 

Precatório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região/TJMT, conforme o 

caso, isso para pagamento do débito, atentando-se às normas pertinentes 

(e. g., arts. 535, §3º, do CPC e 100, caput e §3º, da Constituição Federal);

b. Após Expedir RPV/Precatório, aguardar notícia de depósito e Expedir 

Alvará para liberação dos valores, arquivando com as baixas e anotações 

de estilo.

5. HAVENDO impugnação, INTIMAR a parte-autora para se manifestar, 

seja para concordar, seja para questionar o apontado:

a. Havendo concordância, seguir o item 4, “a”;

b. Discordando, conclusos.

 Cotriguaçu/MT, 26 de setembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 82451 Nr: 2597-26.2018.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

A contestação, em “defesa indireta de mérito”, alegou prescrição das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precedeu o 

ajuizamento.

 Impugnação apresentada pela parte-autora, rebatendo argumentos 

lançados.

 No tocante à prescrição, embora mais pertença à discussão meritória, 

vê-se que não há pedido referente a valores anteriores ao prazo indicado, 

pois a retroatividade do quanto pleiteado iria até a data do pedido 

administrativo, o qual não foi feito no prazo citado pelo INSS. Assim, deve 

ser afastada a aludida preliminar.

Portanto, a aludida preliminar não impede a continuidade do processo.

Assim, superado o ponto, continua-se.

Não é caso de julgamento antecipado (arts. 354 a 356, ambos do CPC), 

por haver necessidade de atividade probatória.

 Sendo assim, delimitam-se as seguintes questões fáticas sobre as quais 

recairá a atividade probatória:

? Qualidade de segurado da parte autora (inclusive quanto à carência – 

comprovação do tempo de atividade).

Mantém-se o ônus probatório tal previsto no art. 373, caput, do CPC.

Por isso, saneado está o processo (art. 357 do CPC).

Considerando ter havido a indicação das provas pretendidas, inclusive 

com prova testemunhal e depoimento pessoal, de rigor a designação de 
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audiência.

Assim, DESIGNA-SE AUDIÊNCIA para o dia 30/11/2018, às 17h00min, 

oportunidade em que deverá ocorrer o depoimento pessoal da 

parte-autora e a oitiva das testemunhas presentes.

Pelo exposto, à SECRETARIA para:

1. Intimar as partes, devendo se atentar ao art. 455 do CPC, bem como 

deve ser considerada a intimação para fins de depoimento pessoal da 

parte-autora.

Serve o presente como MANDADO/PRECATÓRIA.

 Intimar.

Cumprir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 82437 Nr: 2585-12.2018.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BORGES DE CARVALHO OCAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

A contestação, em “defesa indireta de mérito”, alegou prescrição das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precedeu o 

ajuizamento.

 Impugnação apresentada pela parte-autora, rebatendo argumentos 

lançados.

 No tocante à prescrição, embora mais pertença à discussão meritória, 

vê-se que não há pedido referente a valores anteriores ao prazo indicado, 

pois a retroatividade do quanto pleiteado iria até a data do pedido 

administrativo, o qual não foi feito no prazo citado pelo INSS. Assim, deve 

ser afastada a aludida preliminar.

Portanto, a aludida preliminar não impede a continuidade do processo.

Assim, superado o ponto, continua-se.

Não é caso de julgamento antecipado (arts. 354 a 356, ambos do CPC), 

por haver necessidade de atividade probatória.

 Sendo assim, delimitam-se as seguintes questões fáticas sobre as quais 

recairá a atividade probatória:

? Qualidade de segurado da parte autora (inclusive quanto à carência – 

comprovação do tempo de atividade).

Mantém-se o ônus probatório tal previsto no art. 373, caput, do CPC.

Por isso, saneado está o processo (art. 357 do CPC).

Considerando ter havido a indicação das provas pretendidas, inclusive 

com prova testemunhal e depoimento pessoal, de rigor a designação de 

audiência.

Assim, DESIGNA-SE AUDIÊNCIA para o dia 30/11/2018, às 16h30min, 

oportunidade em que deverá ocorrer o depoimento pessoal da 

parte-autora e a oitiva das testemunhas presentes.

Pelo exposto, à SECRETARIA para:

1. Intimar as partes, devendo se atentar ao art. 455 do CPC, bem como 

deve ser considerada a intimação para fins de depoimento pessoal da 

parte-autora.

Serve o presente como MANDADO/PRECATÓRIA.

 Intimar.

Cumprir.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62254 Nr: 656-17.2013.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO RODRIGUES CORREA, PATRICIA 

LEAL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Ante o exposto, SUSPENDE-SE o PROCESSO e o CURSO DO PRAZO 

PRESCRICIONAL quanto a PATRÍCIA LEAL DA SILVA.DESIGNA-SE 

audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 29/11/2018, às 

14h15min, ocasião em que serão realizados os depoimentos das 

testemunhas e também o interrogatório do réu.Considerando haver policial 

arrolado como testemunha, desde já fica autorizada a consulta com a Cia 

da PM e/ou DP respectivas para verificar onde está lotado o policial, 

expedindo-se Precatória para a oitiva. Por fim, à SECRETARIA 

para:1.MANTER contato com a Cia da PM respectiva (ou DP, conforme 

for), verificando onde estão os policiais arrolados, EXPEDINDO as 

Precatórias necessárias;2.PROCEDER À SEPARAÇÃO DO PROCESSO 

quanto a PATRÍCIA LEAL DA SILVA (com as providências necessárias), 

arquivando provisoriamente o processo (arts. 982, §3º e 1349, ambos da 

CNGC), encaminhando conclusos quando da manifestação de algum 

sujeito processual ou da efetivação da prescrição, o que ocorrer primeiro; 

PRESCRIÇÃO: 19/05/2029. 3.Havendo testemunhas residentes fora dos 

limites territoriais desta Comarca, DEPREQUE-SE a inquirição (art. 222, 

caput, do CPP). Para os fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXA-SE o PRAZO 

DE 60 DIAS para cumprimento das precatórias. INTIMAR as partes da 

expedição das precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento 

diretamente no Juízo deprecado;4.INTIMAR as testemunhas, o réu e a 

Defesa (pessoalmente, se defensor nomeado, MAS POR TELEFONE, SE 

RESIDENTE EM OUTRA COMARCA);Ciência ao Ministério Público. Serve o 

p r e s e n t e  c o m o  M A N D A D O / P R E C A T Ó R I A / O F Í C I O . I n t i m a r . 

Cumprir.Cotriguaçu, 26 de setembro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63011 Nr: 1371-59.2013.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAIAS SABINO TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - OAB:10623/O, 

LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Homologa-se a desistência ao recurso.

 Por isso, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR;

2. Decorrido o prazo de 30 dias sem requerimento, arquivar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 71764 Nr: 2564-07.2016.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição...

DESIGNA-SE AUDIÊNCIA para o dia 14/12/2018, às 15h00min, 

oportunidade em que deverá ocorrer o depoimento pessoal da parte 

autora e a oitiva das testemunhas presentes.

Pelo exposto, à SECRETARIA para:

1. Intimar as partes, devendo se atentar ao art. 455 do CPC, bem como 

deve ser considerada a intimação para fins de depoimento pessoal da 

parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28367 Nr: 1295-79.2006.811.0099

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELIDE BALESTRIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA LIZ DE OLIVEIRA 

FUZETTI - PROC. FEDERAL - OAB:230443/SP

 Vistos...

Estando preenchidos os requisitos previstos no art. 534 do CPC, 
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RECEBE-SE a Petição.

 Por isso, à SECRETARIA para:

1. CONVERTER O TIPO DO PROCESSO PARA “CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA”, se ainda não foi feito;

2. VIRTUALIZAR;

3. INTIMAR o INSS para, querendo, MANIFESTAR-SE, seja aceitando os 

cálculos, seja impugnando a execução (art. 535 do CPC), isso no prazo de 

30 dias;

4. NÃO IMPUGNADA a execução:

a. EXPEDIR a pertinente Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou 

Precatório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região/TJMT, conforme o 

caso, isso para pagamento do débito, atentando-se às normas pertinentes 

(e. g., arts. 535, §3º, do CPC e 100, caput e §3º, da Constituição Federal);

b. Após Expedir RPV/Precatório, aguardar notícia de depósito e Expedir 

Alvará para liberação dos valores, arquivando com as baixas e anotações 

de estilo.

5. HAVENDO impugnação, INTIMAR a parte-autora para se manifestar, 

seja para concordar, seja para questionar o apontado:

a. Havendo concordância, seguir o item 4, “a”;

b. Discordando, conclusos.

 Cotriguaçu/MT, 26 de setembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35033 Nr: 1444-36.2010.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO WILMAR PARODES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Ryodi Nogami - 

OAB:OAB/MT 14.926, APARECIDA VOINE DE SOUZA NERI - 

OAB:8740-A/MT, Jaqueline de Angelo Nascimento - OAB:13427, 

MIRIAM LOURENÇO DE OLIVEIRA - OAB:10363-A/MT, PATRICIA 

SIMIONATTO - OAB:14577, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3.749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 Quanto ao pleito de “reserva” de valores (30%) feito pela anterior 

patronesse, deve a parte-autora falar antes de qualquer decisão.

 A contestação, em “defesa indireta de mérito”, alegou prescrição das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precedeu o 

ajuizamento.

 Impugnação apresentada pela parte-autora, rebatendo argumentos 

lançados.

 No tocante à prescrição, embora mais pertença à discussão meritória, 

vê-se que não há pedido referente a valores anteriores ao prazo indicado, 

pois a retroatividade do quanto pleiteado iria até a data do pedido 

administrativo, o qual não foi feito no prazo citado pelo INSS. Assim, deve 

ser afastada a aludida preliminar.

Portanto, a aludida preliminar não impede a continuidade do processo.

Assim, superado o ponto, continua-se.

Não é caso de julgamento antecipado (arts. 354 a 356, ambos do CPC), 

por haver necessidade de atividade probatória.

 Sendo assim, delimitam-se as seguintes questões fáticas sobre as quais 

recairá a atividade probatória:

? Qualidade de segurado da parte autora (inclusive quanto à carência – 

comprovação do tempo de atividade).

Mantém-se o ônus probatório tal previsto no art. 373, caput, do CPC.

Por isso, saneado está o processo (art. 357 do CPC).

Considerando ter havido a indicação das provas pretendidas, inclusive 

com prova testemunhal e depoimento pessoal, de rigor a designação de 

audiência.

Assim, DESIGNA-SE AUDIÊNCIA para o dia 14/12/2018, às 16h00min, 

oportunidade em que deverá ocorrer o depoimento pessoal da 

parte-autora e a oitiva das testemunhas presentes.

Pelo exposto, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-autora PARA MANIFESTAÇÃO quanto ao pleiteado pela 

anterior patronesse da requerente (prazo: alegações finais);

2. Intimar as partes, devendo se atentar ao art. 455 do CPC, bem como 

deve ser considerada a intimação para fins de depoimento pessoal da 

parte-autora.

Serve o presente como MANDADO/PRECATÓRIA.

 Intimar.

Cumprir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 32977 Nr: 1148-48.2009.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FRANCISCA LIMA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT, MIRIAM LOURENÇO DE OLIVEIRA - 

OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

A contestação, em “defesa indireta de mérito”, alegou prescrição das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precedeu o 

ajuizamento.

 Impugnação apresentada pela parte-autora, rebatendo argumentos 

lançados.

 No tocante à prescrição, embora mais pertença à discussão meritória, 

vê-se que não há pedido referente a valores anteriores ao prazo indicado, 

pois a retroatividade do quanto pleiteado iria até a data do pedido 

administrativo, o qual não foi feito no prazo citado pelo INSS. Assim, deve 

ser afastada a aludida preliminar.

Portanto, a aludida preliminar não impede a continuidade do processo.

Assim, superado o ponto, continua-se.

Não é caso de julgamento antecipado (arts. 354 a 356, ambos do CPC), 

por haver necessidade de atividade probatória.

 Sendo assim, delimitam-se as seguintes questões fáticas sobre as quais 

recairá a atividade probatória:

? Qualidade de segurado da parte-autora (inclusive quanto à carência – 

comprovação do tempo de atividade).

Mantém-se o ônus probatório tal previsto no art. 373, caput, do CPC.

Por isso, saneado está o processo (art. 357 do CPC).

Considerando ter havido a indicação das provas pretendidas, inclusive 

com prova testemunhal e depoimento pessoal, de rigor a designação de 

audiência.

Assim, DESIGNA-SE AUDIÊNCIA para o dia 14/12/2018, às 14h00min, 

oportunidade em que deverá ocorrer o depoimento pessoal da 

parte-autora e a oitiva das testemunhas presentes.

Pelo exposto, à SECRETARIA para:

1. VIRTUALIZAR o presente processo (com as baixas e anotações 

necessárias), considerando a celeridade obtida com isso (intimações), 

devendo as partes se manifestar sobre o interesse nos documentos 

juntados;

2. Intimar as partes, devendo atenção ao art. 455 do CPC, bem como deve 

ser considerada a intimação para fins de depoimento pessoal da 

parte-autora.

Serve o presente como MANDADO/PRECATÓRIA.

 Cotriguaçu/MT, 26 de setembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 64872 Nr: 113-43.2015.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIVALDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IEDA MARIA DE ALMEIDA 

GRABNER - OAB:11455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

A contestação, em “defesa indireta de mérito”, alegou prescrição das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precedeu o 
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ajuizamento.

 Impugnação apresentada pela parte-autora, rebatendo argumentos 

lançados.

 No tocante à prescrição, embora mais pertença à discussão meritória, 

vê-se que não há pedido referente a valores anteriores ao prazo indicado, 

pois a retroatividade do quanto pleiteado iria até a data do pedido 

administrativo, o qual não foi feito no prazo citado pelo INSS. Assim, deve 

ser afastada a aludida preliminar.

Portanto, a aludida preliminar não impede a continuidade do processo.

Assim, superado o ponto, continua-se.

Não é caso de julgamento antecipado (arts. 354 a 356, ambos do CPC), 

por haver necessidade de atividade probatória.

 Sendo assim, delimitam-se as seguintes questões fáticas sobre as quais 

recairá a atividade probatória:

? Qualidade de segurado da parte autora (inclusive quanto à carência – 

comprovação do tempo de atividade).

Mantém-se o ônus probatório tal previsto no art. 373, caput, do CPC.

Por isso, saneado está o processo (art. 357 do CPC).

Considerando ter havido a indicação das provas pretendidas, inclusive 

com prova testemunhal e depoimento pessoal, de rigor a designação de 

audiência.

Assim, DESIGNA-SE AUDIÊNCIA para o dia 14/12/2018, às 15h30min, 

oportunidade em que deverá ocorrer o depoimento pessoal da 

parte-autora e a oitiva das testemunhas presentes.

Pelo exposto, à SECRETARIA para:

1. Intimar as partes, devendo se atentar ao art. 455 do CPC, bem como 

deve ser considerada a intimação para fins de depoimento pessoal da 

parte-autora.

Serve o presente como MANDADO/PRECATÓRIA.

 Intimar.

Cumprir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61510 Nr: 1249-80.2012.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON FRAGA CORTONEZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JURUENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 à SECRETARIA para:1.INTIMAR a parte-autora, através de seu advogado 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe se pretende produzir outras 

provas, especificando-as, ou se deseja o julgamento antecipado, no 

mesmo prazo;a.Salienta-se que o silêncio acarretará o julgamento 

antecipado da lide;b.CONSIGNE-SE que deve ser indicada objetivamente a 

finalidade e pertinência das provas, atentando-se ao disposto no artigo 

370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.2.Certificado o decurso 

de prazo, com ou sem manifestação, conclusos.Intimar. Cumprir. Serve 

cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 32293 Nr: 418-37.2009.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFREDO DELMAR GARTNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição...

Ante a interposição de agravo, concorda-se com a impossibilidade de 

expedição de Precatório/RPV, devendo-se aguardar o julgamento do 

recurso.

Assim, mesmo não sendo o caso de revisitar a decisão anterior, devendo 

ser mantida, pois foram abrangidos os pontos questionados, deve-se 

manter suspenso o presente processo até a notícia do julgamento e 

respectiva preclusão.

 Portanto, suspender o processo até vir resposta acerca do julgamento do 

agravo.

Intimar as partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28064 Nr: 124-92.2003.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA VILELA ZAGATTO 

- OAB:Mat. 1553487

 Vistos...

Noticiado o óbito da parte-autora, deve-se buscar confirmação.

 Por celeridade, embora se inicie com a intimação da parte-autora, já se 

antecipará ao eventual “procedimento especial de habilitação (art. 687 e 

ss. do CPC).

 Diante disso, SUSPENDE-SE o processo principal (art. 689 do CPC).

Mantém-se, pelo menos por enquanto, a tramitação no bojo destes autos 

principais.

Pelos documentos juntados, é plausível o alegado. Assim, RECEBE-SE a 

Inicial.

Por isso, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-autora (via advogado), isso para se manifestar sobre o 

óbito, juntando documento pertinente;

2. Juntado e requerida a habilitação:

a. SUSPENDE-SE o processo principal (art. 689 do CPC);

b. CITAR o INSS para se pronunciar sobre o pedido de habilitação (art. 690 

do CPC);

c. Após resposta, à parte-autora para manifestação;

d. Após (ou sem resposta do INSS), conclusos.

3. Nada falando ou indicando que não houve o falecimento, ao INSS para 

requerer o que entender de direito;

4. Após, conclusos.

 Intimar. Cumprir.

 Cotriguaçu/MT, 26 de setembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62110 Nr: 509-88.2013.811.0099

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Antônio dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista a certidão de casamento de fls. 29, à SECRETARIA para:

 1. INTIMAR a parte-autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, requeira o 

que entender de direito, especialmente se ainda há interesse no 

seguimento do processo;

2. APÓS, com ou sem manifestação, conclusos.

Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 26615 Nr: 1985-45.2005.811.0099

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMEIRE MARQUES PEIXOTO DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA HELENA CASADEI - 

OAB:7240/MT, ANDERSON BETTANIN DE BARROS - OAB:7.240/MT, 

GRASIELA ELISIANE GANZER - OAB:9.899/MT, THIAGO ROSSETO 

SANCHES - OAB:6.552-E/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, à SECRETARIA para:1.EXPEDIR Carta Precatória para a 

Comarca de Campo Grande/MS, atentando-se ao endereço indicado à fl. 

101, com a finalidade de citação da parte-requerida, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, entregar a coisa, depositá-la em juízo, consignar-lhe o 

equivalente em dinheiro ou responder a demanda (inclusive 

contestar);2.INTIMAR a parte-autora para que efetue o preparo da carta 

precatória no prazo de até 30 (trinta) dias após a expedição, remetendo 

junto com a missiva os comprovantes de pagamento;a.A falta de preparo 

da missiva importará em extinção do processo sem resolução do mérito, 

nos termos do art. 485, inciso III, do CPC;3.Devolvida a carta 

precatória:a.Havendo diligência positiva, certificado o decurso de prazo 

para a parte-requerida ou juntado algum requerimento, INTIMAR a 

parte-autora para se manifestar, requerendo o que entender de 

direito;b.Havendo diligência negativa, CITAR a parte-requerida através de 

edital, com prazo de 15 dias e após, INTIMAR a parte-autora para se 

manifestar, requerendo o que entender de direito.4.Devidamente citada, 

seja por qualquer meio acima descrito, juntada a manifestação da 

parte-autora, conclusos.Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 2018.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61358 Nr: 1095-62.2012.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI MADERS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Estando preenchidos os requisitos previstos no art. 534 do CPC, 

RECEBE-SE a Petição.

 Por isso, à SECRETARIA para:

1. CONVERTER O TIPO DO PROCESSO PARA “CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA”, se ainda não foi feito;

2. VIRTUALIZAR;

3. INTIMAR o INSS para, querendo, MANIFESTAR-SE, seja aceitando os 

cálculos, seja impugnando a execução (art. 535 do CPC), isso no prazo de 

30 dias;

4. NÃO IMPUGNADA a execução:

a. EXPEDIR a pertinente Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou 

Precatório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região/TJMT, conforme o 

caso, isso para pagamento do débito, atentando-se às normas pertinentes 

(e. g., arts. 535, §3º, do CPC e 100, caput e §3º, da Constituição Federal);

b. Após Expedir RPV/Precatório, aguardar notícia de depósito e Expedir 

Alvará para liberação dos valores, arquivando com as baixas e anotações 

de estilo.

5. HAVENDO impugnação, INTIMAR a parte-autora para se manifestar, 

seja para concordar, seja para questionar o apontado:

a. Havendo concordância, seguir o item 4, “a”;

b. Discordando, conclusos.

 Cotriguaçu/MT, 26 de setembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61337 Nr: 1074-86.2012.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUDECI AVELINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição...

Vê-se que a data-base relacionada aos honorários deve sofrer alteração, 

já que os cálculos que indicaram o valor mencionado se deram em 

04/2017.

 Por isso, à SECRETARIA:

1. HAVENDO depósito de valor relacionado ao RPV/Precatório com 

data-base correta (parte-autora), EXPEDIR Alvará para levantamento;

2. CANCELAR o RPV/Precatório com data-base equivocada;

3. REFAZER o RPV/Precatório relacionado aos honorários, indicando como 

data-base a data de 01/04/2017;

4. Havendo depósito quanto ao incorreto, MANTER contato com TRF, 

verificando a forma de devolução do valor;

5. Após expedição de novo RPV/Precatório, INTIMAR as partes;

6. Após, seguir o necessário para expedição de Alvará para fins de 

levantamento.

 Cotriguaçu/MT, 26/09/2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35567 Nr: 419-51.2011.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON NUNES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do Acordão proferido e já transitado em julgado, à 

SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-autora para fins do art. 534 do CPC, bem como para 

requerer o que entender de direito, isso em 5 dias;

2. Apresentado o demonstrativo do crédito:

a. CONVERTER O TIPO DO PROCESSO PARA “CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA”;

b. VIRTUALIZAR;

c. INTIMAR a requerida para se manifestar (art. 535 do CPC):

d. NÃO IMPUGNADA a execução:

i. EXPEDIR a pertinente Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou 

Precatório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região/TJMT, conforme o 

caso, isso para pagamento do débito, atentando-se às normas pertinentes 

(e. g., arts. 535, §3º, do CPC e 100, caput e §3º, da Constituição Federal);

ii. Após Expedir RPV/Precatório, aguardar notícia de depósito e Expedir 

Alvará para liberação dos valores, arquivando com as baixas e anotações 

de estilo.

e. HAVENDO impugnação, INTIMAR a parte-autora para se manifestar, 

seja para concordar, seja para questionar o apontado:

i. Havendo concordância, seguir o item 2, “d”;

ii. Discordando, conclusos.

 3. Decorrido o prazo sem manifestação do autor (item 1), ARQUIVAR os 

autos;

4. Com manifestação diversa da apresentação do demonstrativo, 

conclusos.

Serve o presente como MANDADO, considerando a escassez de 

servidores e a celeridade pretendida.

 Cotriguaçu/MT, 26 de setembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 27711 Nr: 642-77.2006.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES CORREA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:5.416/MT

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar 

resposta à Impugnação de fls. 195/198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28454 Nr: 1416-10.2006.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LOPES DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA VELLOSO 

CRUZ - PROC. FEDERAL - OAB:Mat. 1552965

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar 

resposta à Impugnação de fls. 250/254.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35773 Nr: 625-65.2011.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZORAIDE ARRUDA DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do Acordão proferido e já transitado em julgado, à 

SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-autora para fins do art. 534 do CPC, bem como para 

requerer o que entender de direito, isso em 5 dias;

2. Apresentado o demonstrativo do crédito:

a. CONVERTER O TIPO DO PROCESSO PARA “CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA”;

b. VIRTUALIZAR;

c. INTIMAR a requerida para se manifestar (art. 535 do CPC):

d. NÃO IMPUGNADA a execução:

i. EXPEDIR a pertinente Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou 

Precatório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região/TJMT, conforme o 

caso, isso para pagamento do débito, atentando-se às normas pertinentes 

(e. g., arts. 535, §3º, do CPC e 100, caput e §3º, da Constituição Federal);

ii. Após Expedir RPV/Precatório, aguardar notícia de depósito e Expedir 

Alvará para liberação dos valores, arquivando com as baixas e anotações 

de estilo.

e. HAVENDO impugnação, INTIMAR a parte-autora para se manifestar, 

seja para concordar, seja para questionar o apontado:

i. Havendo concordância, seguir o item 2, “d”;

ii. Discordando, conclusos.

 3. Decorrido o prazo sem manifestação do autor (item 1), ARQUIVAR os 

autos;

4. Com manifestação diversa da apresentação do demonstrativo, 

conclusos.

Serve o presente como MANDADO, considerando a escassez de 

servidores e a celeridade pretendida.

 Cotriguaçu/MT, 26 de setembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 82381 Nr: 2562-66.2018.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MIRANDA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

A contestação, em “defesa indireta de mérito”, alegou prescrição das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precedeu o 

ajuizamento.

 Impugnação apresentada pela parte-autora, rebatendo argumentos 

lançados.

 No tocante à prescrição, embora mais pertença à discussão meritória, 

vê-se que não há pedido referente a valores anteriores ao prazo indicado, 

pois a retroatividade do quanto pleiteado iria até a data do pedido 

administrativo, o qual não foi feito no prazo citado pelo INSS. Assim, deve 

ser afastada a aludida preliminar.

Portanto, a aludida preliminar não impede a continuidade do processo.

Assim, superado o ponto, continua-se.

Não é caso de julgamento antecipado (arts. 354 a 356, ambos do CPC), 

por haver necessidade de atividade probatória.

 Sendo assim, delimitam-se as seguintes questões fáticas sobre as quais 

recairá a atividade probatória:

? Qualidade de segurado da parte autora (inclusive quanto à carência – 

comprovação do tempo de atividade).

Mantém-se o ônus probatório tal previsto no art. 373, caput, do CPC.

Por isso, saneado está o processo (art. 357 do CPC).

Considerando ter havido a indicação das provas pretendidas, inclusive 

com prova testemunhal e depoimento pessoal, de rigor a designação de 

audiência.

Assim, DESIGNA-SE AUDIÊNCIA para o dia 30/11/2018, às 17h30min, 

oportunidade em que deverá ocorrer o depoimento pessoal da 

parte-autora e a oitiva das testemunhas presentes.

Pelo exposto, à SECRETARIA para:

1. Intimar as partes, devendo se atentar ao art. 455 do CPC, bem como 

deve ser considerada a intimação para fins de depoimento pessoal da 

parte-autora.

Serve o presente como MANDADO/PRECATÓRIA.

 Intimar.

Cumprir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34934 Nr: 1352-58.2010.811.0099

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Primeiramente, DEIXA-SE de analisar o requerimento do Ministério Público, 

pois não subsistem fundamentos para sua intervenção, considerando a 

maioridade civil atingida pelo então herdeiro menor.

No mais, considerando a existência de advogado constituído, à 

SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-autora, através de seu advogado, para que, no prazo 

de 15 dias apresente:

a. Certidão Negativa Municipal do CPF do inventariado;

b. Comprovante de recolhimento do imposto ITCMD.

2. Juntados os documentos, VISTAS à Fazenda Pública Estadual, 

conforme requerido;

3. Após, não havendo requerimentos, INTIMAR a parte-autora para 

apresentar as últimas declarações;

4. Na hipótese da parte-autora deixar o prazo decorrer sem apresentar 
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manifestação, INTIMAR a inventariante pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 dias, ressaltando que o silêncio 

importará em extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos 

do art. 485, inciso III, do CPC;

5. Havendo algum outro requerimento ou decorrido o prazo sem 

manifestação, conclusos.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 30809 Nr: 432-55.2008.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO MOLMELSTET - Vulgo "Polaco"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOCIMAR FERREZ - 

OAB:18766/O

 Vistos em correição...[...] III DISPOSITIVOPor todo o exposto, conclui-se 

por:i.PRONUNCIAR, com fundamento no art. 413 do CPP, NIVALDO 

MOLMESLTET (“Polaco”), como incurso na conduta prevista no art. 121, 

§2º, II (motivo fútil) c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, a fim de que seja 

oportunamente submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal do Júri desta 

Comarca;ii.ABSOLVER, com fundamento no art. 414 do Código de 

Processo Penal, NIVALDO MOLMESLTET (“Polaco”), quanto à imputação 

contra a vítima Geise;IV DISPOSIÇÕES FINAISPor fim, à SECRETARIA 

para:1.INTIMAR o acusado (pessoalmente, no último endereço indicado. 

Por edital, se não encontrado);2.INTIMAR a Defesa (pessoalmente, se 

Defensor nomeado);3.CIÊNCIA ao Ministério Público;4.TRANSITADA em 

julgado/PRECLUSA, o que deve ser certificado:a.VISTAS ao Ministério 

Público, por 5 dias, para os fins do art. 422 do CPP;b.Após, VISTAS à 

Defesa para a mesma finalidade;c.Após, conclusos.Serve o presente 

como MANDADO/PRECATÓRIA.Publicar. Intimar. Cumprir, fazendo as 

comunicações e as baixas necessárias.Cotriguaçu/MT, 26 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34993 Nr: 1411-46.2010.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CLAUDIA MARTINS PEREIRA, ADRIANI DE 

SOUZA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

denúncia e nas alegações finais pelo Ministério Público, ABSOLVENDO 

ADRIANI DE SOUZA BARBOSA quanto à infração penal do art. 7º, IX, da 

Lei 8.137/90, com fulcro no art. 386, II e VII, do Código de Processo Penal. 

IV DISPOSIÇÕES FINAIS – À SECRETARIASem custas e despesas 

processuais.Tendo havido nomeação de Defesa, fixam-se como 

honorários advocatícios a CARINA CAROLINE BELTRAMINI (OAB 

21.094/MT) o valor de 03 URH, o qual deve ser custeado pelo Estado de 

Mato Grosso. Serve a presente como certidão para cobrança de 

honorários (devidamente selada).CERTIFICAR acerca da situação da corré 

(e beneficiada por transação penal) ANA CLÁUDIA, com vistas ao 

Ministério Público sobre o ponto após isso (independente do trânsito em 

julgado desta sentença). Oportunamente, após certificar o trânsito em 

julgado desta sentença, adotar as seguintes providências:1.Proceder às 

anotações e baixas necessárias;2.Após, arquivar com as formalidades de 

praxe.Ciência ao Ministério Público.Publicar.Intimar, observando-se o art. 

392 do CPP.Cotriguaçu/MT, 26 de setembro de 2018.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34703 Nr: 1121-31.2010.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FILOMENA MACHADO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LUCIANO FERNANDES 

- OAB:12.849/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Retornando o processo do TRF, importante destacar conhecido julgamento 

do RE 631.240.

Assim, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-autora (via DJe primeiro, pessoalmente depois) para 

juntar requerimento administrativo com indeferimento, isso em 30 dias, com 

a consequência de extinção do processo sem resolução do mérito caso 

não comprovado;

2. Caso não juntado documento comprovando o requerimento no prazo 

indicado, certificar e conclusos;

3. Juntando-se documento SEM o indeferimento, intimar o INSS para que, 

em 90 dias, manifeste-se sobre o requerimento;

4. Decorridos os 90 dias sem resposta ou com resposta no sentido do 

indeferimento, conclusos para sentença de mérito;

5. Com resposta do INSS no sentido do deferimento, conclusos para 

extinção do processo sem resolução do mérito.

 Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35171 Nr: 95-61.2011.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILMA DA SILVA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT, MIRIAM LOURENÇO DE OLIVEIRA - 

OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição...

À SECRETARIA para:

1. INTIMAR pessoalmente a parte-autora para que cumpra a decisão 

anterior (requerimento administrativo) ou requeira, por meio de advogado, 

o que entender de direito;

2. Não feito, conclusos;

3. Do contrário, manter o cumprimento da decisão anterior.

 Cotriguaçu/MT, 25 de setembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33033 Nr: 1169-24.2009.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA ADRIANA ALSEMBRIK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT, MIRIAM LOURENÇO DE OLIVEIRA - 

OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição...

À SECRETARIA para:

1. INTIMAR (via Dje, após pessoalmente) a parte-autora para que cumpra a 

decisão anterior (requerimento administrativo) ou requerer o que entender 

de direito;

2. Não feito, conclusos;

3. Do contrário, manter o cumprimento da decisão anterior.

 Cotriguaçu/MT, 25 de setembro de 2018.
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Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63103 Nr: 1427-92.2013.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAISA BRAMBILA BRUCHEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA - 

UNOPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Luiz Bermejo - 

OAB:44.952

 Vistos em correição.

Saneado o processo, foi determinada a intimação das partes para que 

informassem a pretensão em produção de outras provas, bem como para 

informar se iriam requerer o “julgamento antecipado do mérito”.

A parte-autora informou que irá requer a produção de prova testemunhal.

Por sua vez, a parte-requerida não se manifestou.

Assim, considerando ter havido indicação de provas pretendidas (prova 

testemunhal), de rigor a designação de audiência.

Por isso, DESIGNA-SE audiência de instrução para o dia 07.12.2018, às 

17h00min, na sala de audiências da Vara Única do Fórum desta Comarca.

No mais, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR as partes (via advogado) para comparecer à audiência, bem 

como para querendo, arrolar testemunhas ou trazê-las para a audiência;

2. Caso haja indicação de testemunha a ser ouvida por Precatória, desde 

já fica autorizada a expedição, ficando o pagamento da diligência a cargo 

de quem requerer.

 Nos termos do artigo 455 do CPC, ressalta-se que é encargo do 

advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada acerca do dia, 

data e local da audiência.

Intimar. Cumprir.

 Cotriguaçu/MT, 25 de setembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60868 Nr: 601-03.2012.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA ALVES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA - 

UNOPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Luiz Bermejo - 

OAB:44.952

 Vistos em correição.

Saneado o processo, foi determinada a intimação das partes para que 

informassem a pretensão em produção de outras provas, bem como para 

informar se iriam requerer o “julgamento antecipado do mérito”.

A parte-autora informou que irá requer a produção de prova testemunhal.

Por sua vez, a parte-requerida não se manifestou.

Assim, considerando ter havido indicação de provas pretendidas (prova 

testemunhal), de rigor a designação de audiência.

Por isso, DESIGNA-SE audiência de instrução para o dia 07.12.2018, às 

18h30min, na sala de audiências da Vara Única do Fórum desta Comarca.

No mais, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR as partes (via advogado) para comparecer à audiência, bem 

como para querendo, arrolar testemunhas ou trazê-las para a audiência;

2. Caso haja indicação de testemunha a ser ouvida por Precatória, desde 

já fica autorizada a expedição, ficando o pagamento da diligência a cargo 

de quem requerer.

 Nos termos do artigo 455 do CPC, ressalta-se que é encargo do 

advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada acerca do dia, 

data e local da audiência.

Intimar. Cumprir.

 Cotriguaçu/MT, 25 de setembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 17029 Nr: 1282-46.2007.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON FERNANDO SOARES - Vulgo "Negão"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARINA CAROLINE 

BELTRAMINI - OAB:21094/O, SARA TONEZER - OAB:9.074-A/MT

 Ação Penal nº 1282-46.2007.811.0099 – Código 17029

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Gilson Fernando Soares

Advogada: Carina Carolina Beltramini

Data e horário: 13 de julho de 2018, às 08h00min

S E N T E N Ç A

Vistos

 Trata-se de processo iniciado a partir de denúncia do MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO imputando ao acusado conduta 

que levava ao seguinte cenário:

1. GILSON FERNANDO SOARES: art. 121, “caput” c/c art. 61, II, “e”, ambos 

do Código Penal.

 Para tanto, apontou-se, na Denúncia, trazendo em seu bojo Inquérito 

Policial, que no dia 17/07/2003, por volta das 17h50min, no interior de um 

lote existente na Gleba Treze de Maio, Zona Rural, em Juruena/MT, o 

acusado, motivado por uma discussão anterior, ceifou a vida de Gilmar 

Soares, seu irmão, desferindo um único golpe em seu pescoço, que o 

decapitou.

 No Inquérito, encontram-se, de relevante:

i. Laudo de Exame de Necropsia;

ii. Termo de Exibição e Apreensão;

iii. Oitivas;

iv. Certidão de Óbito;

v. Fotografias;

A denúncia foi recebida em 12/03/2008.

Interrogatório em 12/11/2008.

Apresentou-se resposta à acusação.

 Em alegações finais, requereu o Ministério Público que fosse o réu 

pronunciado pela prática de homicídio simples.

A Defesa pleiteou a absolvição por legítima defesa.

 Em Decisão (30/11/2015), o acusado GILSON foi pronunciado, 

estabelecendo-se a seguinte correlação:

1. GILSON FERNANDO SOARES: art. 121, “caput” c/c art. 61, II, “e”, ambos 

do Código Penal.

 Após, o Ministério Público e as Defesas arrolaram as testemunhas que 

desejam ver inquiridas em Plenário.

Em decorrência, nesta data, o acusado GILSON foi submetido a julgamento 

popular.

O Conselho de Sentença, ao apreciar a PRIMEIRA série de quesitos, 

reconheceu a materialidade e a autoria delitivas.

O Conselho de Sentença não absolveu o réu.

O Conselho de Sentença RECONHECEU que o crime foi cometido motivado 

por violenta emoção logo em seguida à injusta provocação da vítima.

Assim, atentando-se à soberana decisão do Conselho de Sentença, à qual 

se está vinculado, CONDENA-SE o acusado:

GÍLSON FERNANDO SOARES, com qualificação anterior, em relação ao 

art. 121, “caput” c/c §1º, I, do Código Penal.

 Definido isso, passa-se à DOSIMETRIA da PENA.

De pronto já se transcreve o art. 121 do Código Penal:

Homicídio simples

Art. 121. Matar alguém:

Pena - reclusão, de seis a vinte anos.

Caso de diminuição de pena

§ 1º Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor 

social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a 

injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um 

terço.

Homicídio qualificado

§ 2° Se o homicídio é cometido:

I - mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe;
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II - por motivo futil;

III - com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio 

insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum;

IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso 

que dificulte ou torne impossivel a defesa do ofendido;

V - para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem 

de outro crime:

Pena - reclusão, de doze a trinta anos.

Feminicídio

 VI - contra a mulher por razões da condição de sexo feminino:

 VII – contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da 

Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional 

de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou 

contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro 

grau, em razão dessa condição:

 Pena - reclusão, de doze a trinta anos.

§ 2o-A Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando 

o crime envolve:

 I - violência doméstica e familiar;

 II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher.

 Homicídio culposo

§ 3º Se o homicídio é culposo:

 Pena - detenção, de um a três anos.

Aumento de pena

§ 4o No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 (um terço), se o 

crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou 

ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não 

procura diminuir as conseqüências do seu ato, ou foge para evitar prisão 

em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 (um 

terço) se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 (quatorze) ou 

maior de 60 (sessenta) anos.

 § 5º - Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a 

pena, se as conseqüências da infração atingirem o próprio agente de 

forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária.

 § 6º A pena é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime for 

praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de 

segurança, ou por grupo de extermínio.

 § 7o A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se 

o crime for praticado:

 I - durante a gestação ou nos 3 (três) meses posteriores ao parto;

 II - contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 60 (sessenta) 

anos ou com deficiência;

 III - na presença de descendente ou de ascendente da vítima.

 Diante da imprescindível individualização da pena e considerando as 

circunstâncias do art. 59, bem como do art. 68, ambos do Código Penal, 

passa-se à dosimetria da pena do réu.

Inicia-se com o art. 59 do Código Penal:

 Fixação da pena

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta 

social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e 

conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, 

estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e 

prevenção do crime:

 I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

 II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

 III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

 IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra 

espécie de pena, se cabível.

 Segue-se com a dosimetria referente ao homicídio.

 Especificando-se, o que se tem é:

1. Culpabilidade: não há cenário que incremente tal circunstância, não se 

tendo premeditação peculiar. VALORAÇÃO NEUTRA.

2. Antecedentes: não há registro juntado quanto a antecedentes.

 3. Conduta social: não há notícia de que faça algo digno de nota quanto a 

este aspecto, bem como não há notícia no sentido de ser negativo o 

comportamento. VALORAÇÃO NEUTRA.

4. Personalidade: desconsidera-se, pois não há exame profissional feito 

quanto a isso, tampouco pormenorização sobre o ponto durante o 

processo. VALORAÇÃO NEUTRA;

5. Motivos: a motivação da violenta emoção foi reconhecida, sendo causa 

de diminuição, devendo ser afastada a valoração. VALORAÇÃO NEUTRA;

6. Circunstâncias: nada que perfaça a circunstância. Valoração neutra;

7. Consequências: não há notícia de consequências peculiares que 

excedam a previsão normal do tipo. Valoração neutra;

8. Comportamento da vítima: a conduta da vítima, conforme reconhecida 

pelas testemunhas, foi de provocação e agressividade, isso anteriormente 

ao fato, já que, quanto ao fato, foi reconhecida a injusta provocação. 

Valoração positiva.

 Com ZERO circunstâncias judiciais desfavoráveis valoradas, fixa-se a 

pena-base em 06 anos de reclusão.

 Embora se possa falar na atenuante do art. 65, III, “c”, do CP, houve o 

reconhecimento como causa de diminuição.

 No tocante à confissão, o que se percebe é a chamada “confissão 

qualificada”, tendo em vista que há menção a cenário inerente à legítima 

defesa. Embora se filie ao posicionamento daqueles que apontam para a 

impossibilidade de reconhecer a confissão qualificada como atenuante, 

mitiga-se a tese, temperando-a com elementos extraídos do contexto 

processual em discussão.

 Neste caso, embora se concorde com a qualificação da confissão, 

incrementada pela tese da legítima defesa, verifica-se que a confissão se 

mostra fundamental para a conclusão dos jurados, tendo em vista a 

dinâmica apresentada e a falta de testemunha integral dos fatos, já que 

Francisco teria visto parte do ocorrido. Assim, tem-se a relevância da 

confissão, sendo usada para a conclusão, em cenário normativo 

sublinhado pelo Enunciado 545 da Súmula do STJ: “Quando a confissão 

for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus 

à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”.

 Neste sentido, do TJMT:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMÍCIDIO QUALIFICADO MEDIANTE RECURSO 

QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – TRIBUNAL DO JÚRI – PLEITO DE 

REDUÇÃO – PENA-BASE EXACERBADA – MOTIVAÇÃO INIDÔNEA – 

READEQUAÇÃO – CONFISSÃO QUALIFICADA – RECONHECIMENTO - 

ATENUANTE DA CONFISSÃO – SÚMULA 231 DO STJ – PENA DEFINITIVA 

DE 12 ANOS DE RECLUSÃO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA 

REDUZIR A PENA-BASE.Redução da pena-base ao mínimo legal quando 

não há elementos concretos a justificar a desvaloração de nenhuma 

circunstância judicial prevista no art. 59 do Código PenalO Superior 

Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no Enunciado Sumular n. 

545, de que a confissão espontânea do réu sempre deve ser reconhecida 

na segunda fase da dosimetria, ainda que tenha sido parcial, qualificada 

ou retratada em juízo, se utilizada para fundamentar a condenação. “A 

incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da 

pena abaixo do mínimo legal.” (Súmula 231 do STJ)

(Ap 34518/2018, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 

Julgado em 29/05/2018, Publicado no DJE 05/06/2018)

Por isso, reconhece-se a confissão como atenuante no presente caso, 

porém não com a mesma força (grau de atenuação) que a “simples”.

 Há agravante, a prevista no art. 61, II, “e”, do Código Penal.

 No concurso de atenuantes e agravantes (art. 67 do Código Penal), 

embora haja a preponderância da confissão, mas aqui compreendida com 

menor força (pois qualificada), é caso de agravamento da pena em 1/12.

 Por isso, chega à pena de 06 anos e 6 meses de reclusão.

 Reconhecida a causa de diminuição relativa ao privilégio, tendo em vista 

que o fundamento da injusta provocação pautou em agressão contra o 

acusado, inclusive com palavras ofensivas, embora afastado o cenário de 

legítima defesa, há relevância na provocação, motivo pelo qual se reduz a 

pena em 1/4.

Não havendo causa de aumento, FIXA-SE A PENA DEFINITIVA EM 04 

ANOS, 10 MESES e 15 DIAS DE RECLUSÃO.

 Não preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, já que a pena 

definitiva é superior a 4 anos, VEDADA A SUBSTITUIÇÃO da pena 

privativa de liberdade por restritiva de direitos, o que impede, pelo mesmo 

motivo, a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal).

 Do regime de cumprimento de pena.

Quanto à DETRAÇÃO (art. 387, §2º, do CPP), verifica-se que o condenado 

NÃO FICOU PRESO.

 Por força do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, CONSIDERANDO-SE O 

“QUANTUM” PÓS-DETRAÇÃO, estabelece-se o REGIME SEMIABERTO para 

início de cumprimento da pena.

 Pela pena, ausência de fundamento para a prisão preventiva e regime de 

cumprimento estabelecido, mantém-se o acusado solto, podendo recorrer 

em liberdade.

 DISPOSIÇÕES FINAIS – À SECRETARIA

CONDENA-SE o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, o 
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qual, pela situação de pobreza indicada, fica com a exigibilidade 

suspensa, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

Não havendo discussão sobre o assunto, DEIXA-SE de condenar o réu ao 

pagamento de valor mínimo a título de indenização civil.

 COLHER, em Termo próprio, a manifestação do réu no sentido de 

interesse em recorrer.

 Oportunamente, após certificar o trânsito em julgado desta sentença, 

adotar as seguintes providências:

1. À CONTADORIA para calcular custas e demais despesas processuais;

2. PROVIDENCIAR o necessário para a destruição de objetos apreendidos;

3. Proceder à formação de Autos de EXECUÇÃO PENAL, com a expedição 

de guia definitiva (ou provisória, conforme for), encaminhando conclusos 

para fins de especificação do cumprimento da pena (admonitória, local de 

cumprimento, etc.);

4. Proceder às COMUNICAÇÕES devidas ao Instituto Nacional de 

Identificação, ao TRE (via INFODIP), ao Cartório Distribuidor e às demais 

indicadas no art. 1453 da CNGC;

5. VERIFICAR a existência de armas, objetos e veículos apreendidos sem 

destinação, remetendo, neste caso, os autos conclusos;

6. Após, arquivar com as baixas e cautelas de estilo.

Publicada em Plenário, saem o Ministério Público, a Defesa e o acusado 

intimados para os efeitos recursais.

Cotriguaçu/MT, 13 de julho de 2018, às 11h17min.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Juiz Substituto e

 Presidente do Tribunal do Júri

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 31674 Nr: 1270-95.2008.811.0099

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LEITÃO AUGUSTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706, FLORENTINO APARECIDO MARTINS - 

OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR BIOLCHI - OAB: 

3.536-B/MT, Rafael Sganzerla Durand - OAB:211.648

 Com o retorno da 2ª Instância, impulsiono os autos para que a parte 

autora manifeste o que entender de direito, no prazo legal.

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 104 Nr: 2-37.1990.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Wilson Furtado de Mendonça rep/ 

por Roberto Furtado de Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Takayoshi Katagiri - OAB:4178

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Luiz Bernardinelli 

- OAB:10.668, Arno Lopes Moreira - OAB:9095-E, Camila Daniella 

Pacheco - OAB:11022, Marisvaldo Paiva de Menezes - OAB:29.518

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerida, através de 

seus advogados, para, no prazo legal, se manifeste acerca da juntada da 

petição do requerente de fls.798.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 11151 Nr: 993-46.2009.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otacílio Ciruf de Souza, Renato Dias Coutinho Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Panamericano Arrendamento Mercantil S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Dias Coutinho Neto - 

OAB:11003-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Bellinati Garcia 

Lopes - OAB:11.877 - A, Evandro César Alexandre dos Santos - 

OAB:MT 13.431-A

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte executada, através 

de seus advogados, para, no prazo legal,se manifeste acerca da certidão 

de fl.337.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 57153 Nr: 1955-54.2018.811.0034

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADD TEX IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Paulo dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT/ 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1955-54.2018.811.0034

Código nº 57153

VISTOS ETC,

Trata-se de Carta Precatória oriunda da Comarca de Campo Verde/MT, 

que visa o cumprimento do arresto de algodão de propriedade do devedor 

Vilson Paulo dos Reis, tanto quanto baste para garantir a dívida de R$ 

357.283,72 (trezentos e cinquenta e sete mil e duzentos e oitenta e três 

reais e setenta e dois centavos) com a requerente ADD TEX 

IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.

A missiva precatória foi recebida e foi determinado o seu cumprimento 

conforme deprecado (Ref. 04).

À Ref. 09 dos autos, o Oficial de justiça solicita apoio policial para 

acompanhamento do cumprimento da diligência, sob o argumento de que a 

parte requerida não esta permitindo o cumprimento do ato.

Considerando a informação de obstrução por parte da parte requerida, 

bem como a urgência do caso, já que a plantação se encontra em fase de 

colheita, aliada a fácil dissipação do produto objeto do arresto DEFIRO o 

reforço policial para o cumprimento da diligência, devendo o Sr. Oficial de 

Justiça, após o cumprimento apresentar laudo detalhado da obstrução 

informada, assinado por duas testemunhas e pelos policiais de que 

acompanharão o ato.

 Expeça Ofício ao Comandante da Polícia Militar para que auxilie o Oficial 

de Justiça no cumprimento da ordem judicial, valendo-se da força apenas 

se necessário para o cumprimento do ato.

Comunique-se o Juízo deprecante acerca da presente decisão.

Cumpra-se.

Às providências.

 Dom Aquino/MT, 26 de setembro de 2018.

Valter Fabrício Simoni da Silva

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 51265 Nr: 2771-70.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO ROBERTO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Fainina Freitas Campos 

Ribeiro - OAB:16495-B, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

OAB:22797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO os advogados da parte 

autora para que no prazo legal se manifestem acerca da certidão de ref: 

25 ou requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 49912 Nr: 2117-83.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alaor Geraldino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Fainina Freitas Campos 

Ribeiro - OAB:16495-B, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

OAB:22797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO os advogados da parte 

autora para que no prazo legal se manifestem acerca da certidão de ref: 

21 ou requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 56363 Nr: 1653-25.2018.811.0034

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PPPBeS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Barbara Samay de Oliveira 

Paniago - OAB:19572/0

 Código: 56363

Vistos etc.

1. Vislumbra-se que a advogada de defesa solicitou designação de nova 

data de audiência uma vez que terá audiência na mesma data 

(27.09.2018) na comarca de Jaciara/MT.

 2. Mediante a justificativa apresentada à ref. 20, redesigno a audiência 

outrora aprazada para o dia 18 de outubro de 2018 às 13h15 para 

proceder o interrogatório do denunciado.

2. Comunique-se o juízo deprecante a nova data de audiência.

 3. Ciência ao Ministério Público.

4. Intime-se o denunciado bem como a advogada de defesa.

 5. Cumpra-se, expedindo o necessário com a urgência que o caso 

requer.

Dom Aquino – MT, 26 de setembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 52240 Nr: 3191-75.2017.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Santos Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Saulo Vinicius de Moraes - 

OAB:19046

 Processo nº 2328-22.2017.811.0034

Código 50293

VISTOS,

 O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu denúncia em desfavor de 

MÁRCIO SANTOS PEREIRA como incurso no crime descrito no artigo 306 

do Código de Trânsito Brasileiro, isto é, dirigir embriagado.

A denúncia foi recebida no dia 13/12/2017 (ref. 4).

Verifico dos autos que não é caso de absolvição sumária, pois ausentes 

às hipóteses previstas no art. 397 do Código de Processo Penal.

 O fato narrado na denúncia, em tese, é típico e ausente a princípio, 

excludentes de ilicitude, de culpabilidade ou de punibilidade, devendo 

nesta fase processual, a autoridade judiciária aprofundar na análise da 

material, demandando dilação probatória.

Apresentada a resposta à acusação (ref. 22), não houve arguição de 

preliminares.

 Assim, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de 

dezembro de 2018, às 17h.

 Intimem-se as testemunhas arroladas pela defesa e acusação, devendo 

constar no mandado, dia, hora e local.

Intime-se o acusado e depreque-se a oitiva de eventuais testemunhas 

residentes em outras comarcas.

Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Considerando o pedido do acusado pela aplicação da Suspensão 

Condicional do Processo (ref. 22), DÊ-SE VISTAS dos autos ao Ministério 

Público para, querendo, oferecer o benefício.

Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 26 de setembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 50293 Nr: 2328-22.2017.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Marcos Sodré Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Saulo Vinicius de Moraes - 

OAB:19046

 Processo nº 2328-22.2017.811.0034

Código 50293

VISTOS,

 O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu denúncia em desfavor de 

ANTÔNIO MARCOS SODRÉ DA SILVA como incurso no crime descrito no 

artigo 129, §9º, do Código Penal c/c a Lei nº 11.340/06, isto é, lesão 

corporal em violência doméstica.

A denúncia foi recebida no dia 18/10/2017 (ref. 6).

Verifico dos autos que não é caso de absolvição sumária, pois ausentes 

às hipóteses previstas no art. 397 do Código de Processo Penal.

 O fato narrado na denúncia, em tese, é típico e ausente a princípio, 

excludentes de ilicitude, de culpabilidade ou de punibilidade, devendo 

nesta fase processual, a autoridade judiciária aprofundar na análise da 

material, demandando dilação probatória.

Apresentada a resposta à acusação (ref. 29), não houve arguição de 

preliminares.

 Assim, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de 

dezembro de 2018, às 16h15.

 Intimem-se as testemunhas arroladas pela defesa e acusação, devendo 

constar no mandado, dia, hora e local.

Intime-se o acusado e depreque-se a oitiva de eventuais testemunhas 

residentes em outras comarcas.

Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Dom Aquino/MT, 26 de setembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito em substituição legal

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-63.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE BATISTA BARBOSA (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO Vistos etc. Trata-se de ação 

declaratória de débito c/c indenização por danos morais. Pois bem. De 

elementar conhecimento que as petições iniciais deverão atender aos 

requisitos elencados nos arts. 319 e ss. do Código de Processo Civil, a fim 

de que o magistrado, após o juízo de admissibilidade e recebimento, 

promova o impulso necessário, de modo a formar a lide. Para tanto, deverá 

a parte autora atentar-se para o cumprimento de tais pressupostos, o que 

não é o caso dos autos. Isto porque, a parte requerente junta como 

comprovante de residência, fatura de energia elétrica em nome de pessoa 

estranha ao processo, sem, contudo, justificar tal deliberação. Imperioso, 

portanto, a emenda da inicial, nos termos do art. 321 do supramencionado 

Codex, sob pena de indeferimento da mesma. Diante do exposto, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos 

autos comprovante idôneo de residência nesta Comarca, ou justificar, 

mediante a declaração necessária, a apresentação daquele em nome de 
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terceira pessoa, sob pena de indeferimento da inicial e, consequente, 

extinção do feito sem resolução do mérito. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito, em 

substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000292-53.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

ISAIAS ROCHA ROBLES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO Vistos etc. Trata-se de ação 

declaratória de débito c/c indenização por danos morais. Pois bem. De 

elementar conhecimento que as petições iniciais deverão atender aos 

requisitos elencados nos arts. 319 e ss. do Código de Processo Civil, a fim 

de que o magistrado, após o juízo de admissibilidade e recebimento, 

promova o impulso necessário, de modo a formar a lide. Para tanto, deverá 

a parte autora atentar-se para o cumprimento de tais pressupostos, o que 

não é o caso dos autos. Isto porque, a parte requerente junta como 

comprovante de residência, fatura de energia elétrica em nome de pessoa 

estranha ao processo, sem, contudo, justificar tal deliberação. Imperioso, 

portanto, a emenda da inicial, nos termos do art. 321 do supramencionado 

Codex, sob pena de indeferimento da mesma. Diante do exposto, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos 

autos comprovante idôneo de residência nesta Comarca, ou justificar, 

mediante a declaração necessária, a apresentação daquele em nome de 

terceira pessoa, sob pena de indeferimento da inicial e, consequente, 

extinção do feito sem resolução do mérito. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito, em 

substituição legal

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47532 Nr: 538-35.2008.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISVALDO RESPLANDE, GESLEI SOARES 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS DE MOURA HORTA - 

OAB:9811/B

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELISVALDO RESPLANDE, Rg: 

1133956-0, Filiação: Osvaldo Resplande e Elda Resplande, data de 

nascimento: 29/08/1979, brasileiro(a), natural de Barra do Garça-MT, 

solteiro(a), serviços gerais e atualmente em local incerto e não sabido 

GESLEI SOARES PEREIRA, Rg: 1942072-2, Filiação: Sebastião Gino Pereira 

e de Maria Soares Pereira, data de nascimento: 18/01/1976, brasileiro(a), 

natural de Eldorado-MS, solteiro(a), cortador. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: Intimar os indiciados Elisvado Resplende e Geslei Soares 

Pereira, da decisão proferida às fls 486/494 do processo em epígrafe, 

para informar se pretendem recorrer.

Despacho/Decisão: DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo o que mais consta dos 

autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos pelo 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso para CONDENAR o réu Geslei 

Soares Pereira, devidamente qualificado nestes autos, como incurso nas 

sanções do art. 14 da Lei 10.826/03 e art. 33 da Lei 11.343/06, à pena de 

09 (nove) anos de reclusão e 846 (oitocentos e quarenta e seis) 

dias-multas, estes fixados no piso legal. Outrossim, ABSOLVO os réus 

Geslei Sares Pereira e Elisvando Resplande da imputação do art. 35 da Lei 

nº 11.343/06 por não haverem provas concretas sobre a existência do 

fato, conforme aduz art. 386 II do CPP. Por fim, ABSOLVO o réu Elisvandro 

Resplande da imputação do delito previsto no art. 33 da Lei 11.34306, por 

não haverem provas concretas sobre a existência do fato, conforme aduz 

art. 386 II do CPP.O réu condenado iniciará o cumprimento da pena em 

regime fechado. Contudo, não verifico os requisitos ensejadores da prisão 

cautelar (periculum libertatis), razão pela qual concedo o direito de apelar 

em liberdade.Incabíveis a substituição de pena e o sursis, visto ser réu 

reincidente e pelo montante final da pena aplicada.Condeno o réu ao 

pagamento das custas e despesas processuais.Diante da ausência de 

Defensoria Pública, e dado o efetivo trabalho do i. Advogado Dativo, fixo, a 

título de honorários advocatícios a quantia de 10 (dez) URH's, à luz do art. 

20, § 4º, do CPC. Expeça-se a competente certidão.Após o trânsito em 

julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e oficie-se o 

TRE.Encaminhe-se a arma apreendida ao Comando do Exército (Lei n.º 

10.826/03, art. 25).Dou por publicada a presente sentença com a entrega 

dos autos em Cartório. Dispensado o registro, conforme dispõe o 

Provimento nº 42/2008-CGJ/M Intimem-se. Ciência ao MP.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marta Rodrigues da 

Silva, digitei.

Feliz Natal, 26 de setembro de 2018

Marta Rodrigues da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Guarantâ do Norte

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117398 Nr: 3787-60.2018.811.0087

 AÇÃO: Dúvida->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nadir Jacob

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 1º OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS E 

TÍTULOS E DOCUMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELANE CRISTINA ZUQUETTO 

JACOB CARRASCOZA - OAB:198413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de Justiça Gratuita.

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, recolha as custas, 

sob pena de cancelamento da distribuição, conforme preceitua o artigo 

290 do CPC.

Cumpra-se.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94613 Nr: 2070-18.2015.811.0087

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alfredo Fogaça Neto - 

OAB:5949-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO a liberação de 50% (cinquenta por cento) do valor depositado em 

nome do de cujus SANTO ROMOLO NARESI, à inventariante, 

condicionando a liberação do saldo restante a apresentação do plano de 

partilha amigável.

Expeça-se o ALVARÁ.

Intimem-se os herdeiros para que constituam patrono e apresentem o 

plano de partilha no prazo de 30 (trinta) dias.

Após, conclusos para homologação.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034828/9/2018 Página 680 de 849



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 114941 Nr: 2023-39.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Caceres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Rodrigues Coladello - 

OAB:12.684 OAB/B, Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a necessidade de readequação na pauta de audiências, 

redesigno a audiência de instrução para a data de 29.11.2018, às 

13h30min.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112354 Nr: 17-59.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana da Silva Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a necessidade de readequação na pauta de audiências, 

redesigno a audiência de instrução para a data de 29.11.2018, às 

15h30min.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 103663 Nr: 3728-43.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLENIA SALETE JUSTEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a necessidade de readequação na pauta de audiências, 

redesigno a audiência de instrução para a data de 29.11.2018, às 

13h30min.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 107076 Nr: 1353-35.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Nazaré da Conceição de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Deuzamar Ferreira 

Nunes - OAB:MT/22.222-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a necessidade de readequação na pauta de audiências, 

redesigno a audiência de instrução para a data de 29.11.2018, às 

15h30min.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 103733 Nr: 3788-16.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a necessidade de readequação na pauta de audiências, 

redesigno a audiência de instrução para a data de 29.11.2018, às 

15h30min.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 103021 Nr: 3291-02.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mirtis Teresinha Levisnki Kammler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a necessidade de readequação na pauta de audiências, 

redesigno a audiência de instrução para a data de 29.11.2018, às 

13h30min.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 101580 Nr: 2332-31.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Jose Schwarzer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a necessidade de readequação na pauta de audiências, 

redesigno a audiência de instrução para a data de 29.11.2018, às 

15h30min.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 102179 Nr: 2747-14.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RVNR, Manoel Lucas Nunes, Cleonice de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a necessidade de readequação na pauta de audiências, 

redesigno a audiência de instrução para a data de 29.11.2018, às 

15h30min.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115220 Nr: 2230-38.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORONIZIO DUARTE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 
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OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a necessidade de readequação na pauta de audiências, 

redesigno a audiência de instrução para a data de 29.11.2018, às 

15h30min.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 116177 Nr: 2950-05.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlinda Rodrigues Eufrasio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a necessidade de readequação na pauta de audiências, 

redesigno a audiência de instrução para a data de 29.11.2018, às 

15h30min.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 98451 Nr: 538-72.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvete Granella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a necessidade de readequação na pauta de audiências, 

redesigno a audiência de instrução para a data de 29.11.2018, às 

13h30min.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 116856 Nr: 3419-51.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Mateus da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a necessidade de readequação na pauta de audiências, 

redesigno a audiência de instrução para a data de 29.11.2018, às 

15h30min.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115850 Nr: 2696-32.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Nazaré dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a necessidade de readequação na pauta de audiências, 

redesigno a audiência de instrução para a data de 29.11.2018, às 

15h30min.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 28306 Nr: 2515-51.2006.811.0087

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdO(c

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Rodrigues Coladello - 

OAB:12.684 OAB/B, Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Antes de enfrentar os pedidos de folhas 225 e seguintes, designo 

audiência de conciliação para o dia 27.11.2018, às 14h.

 Intimem-se as partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115815 Nr: 2665-12.2018.811.0087

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agostinho Batistel, Antonio Rozin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ildo Pierezan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edcleiton Meneghini - 

OAB:22.882-MT/O, Giovani Rodrigues Coladello - OAB:12.684 OAB/B, 

Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT, Raniele Ferreira Santos Barbosa - 

OAB:18.934 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, DEFIRO a liminar vindicada para o fim de PROIBIR que o 

requerido, ILDO PIEREZAN, por si ou por interposta pessoa, pratique 

qualquer ato de turbação ou esbulho em face da posse mantida pelos 

requerentes AGOSTINHO BATISTEL E ANTONIO ROZIN sobre os limites da 

estrada divisa entre as propriedades dos requerentes (lotes 154 e 155) e 

as propriedades do requerido, sob pena de, transgredida a proibição, 

incidir em pena pecuniária que desde já fixo em R$ 10.000,00 (dez mil 

Reais).Intimem-se as partes.Cite-se o requerido para, querendo, contestar 

a ação no prazo de 15 (quinze) dias.Após contestada, dê-se vista ao 

requerente, pelo prazo de 5 (cinco) dias para manifestação quanto à 

contestação e voltem-me conclusos para saneamento ou 

sentença.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111722 Nr: 3867-58.2017.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcello Bassan Junior, ELIMAR DOS SANTOS 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcir Fernando Cesa - 

OAB:17596, DARI LEOBET JUNIOR - OAB:21919/O, Ruy Barbosa 

Marinho Ferreira - OAB:3.596-A/OAB-MT

 O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de MARCELO 

BASSAN JUNIOR e ELIMAR DOS SANTOS SILVA, qualificados nos autos, 

imputando-lhes a prática da conduta delituosa tipificada no art. 121, § 2º, 

incisos II (motivo fútil) e IV por duas vezes (a traição e recurso que 

dificultou a defesa da vítima) c/c art. 14, II, todos do Código Penal, além do 

art. 46 do Decreto Lei nº 3.688/41, em desfavor do acusado Elimar.

Narra a denúncia em síntese, que:

“[...] Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 04 de 

setembro de 2017, por volta das 09h22min, na Loja Rio Móveis, situado na 

Av. Jatobá, Centro desta cidade, Marcelo Bassan Júnior e Elimar dos 

Santos Silva, vulgo "Xinguara", imbuídos por animus necandi, agindo em 

concurso de pessoas, unidade de desígnios, por motivo fútil, à traição e 

utilizando-se de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, tentaram 
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matar a vítima Edriano Carlos Agostini, somente não logrando êxito por 

circunstâncias alheias a suas vontades.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço Elimar 

dos Santos Silva, vulgo "Xinguara", com consciência e vontade, usou, 

publicamente, denominação como se policial fosse, sendo esta uma 

profissão regulada por lei.

Conforme se apurou, existe entre a vítima e o denunciado Marcelo Bassan 

uma contenda referente à terras localizadas na cidade de Novo 

Mundo/MT. A este respeito, há informações de que a vítima recebeu em 

doação do falecido pai do denunciado Marcelo uma área e que pleiteava 

em juízo autorização para a construção de uma estrada no imóvel do 

denunciado Marcelo a fim de possibilitar acesso à sua propriedade.

Insatisfeito com a doação das terras e com a contenda judicial, o 

denunciado Marcelo Bassan resolveu matar a vítima e, para tanto, se 

associou ao seu empregado/capataz Elimar.

Seguindo o plano ajustado, o denunciado Elimar contatou a vítima por 

telefone simulando o interesse em comprar suas terras e agendou um 

encontro no estabelecimento comercial onde aquela trabalha (loja "Rio 

Móveis").

No horário combinado o denunciado Elimar chegou na loja "Rio Móveis" e 

convenceu a vítima a ir para aos fundos do estabelecimento com o 

pretexto de conversar a respeito de uma proposta de compra e venda do 

imóvel.

Ao certificar que estavam sozinhos o denunciado Elimar se apresentou 

como policial e, alegando que iria algemar a vítima, exigiu que virasse de 

costas e colocasse as mãos para trás.

Após o ofendido se virar de costas o denunciado Elimar sacou uma arma 

de fogo, afirmou "eu vim porque o Marcelo Bassan me pediu para te 

prender" e, sem possibilitar qualquer reação da vítima, disparou um tiro 

pelas suas costas atingindo-a na nuca, sendo que o projétil saiu na área 

do osso malar conforme prontuário médico de fls. 269/270.

Acreditando que havia alcançado o intento criminoso (ceifar a vida do 

ofendido), o denunciado Elimar empreendeu fuga.

A vítima foi socorrida e submetida a procedimento médico, conforme laudo 

médico e no exame de corpo de delito, que foi suficiente para 

salvaguardar a sua vida (fls. 269/270 e 307/308).

Elucidou-se das investigações que em cumprimento ao mandado de busca 

e apreensão na Fazenda Araúna localizada em Novo Mundo, de 

propriedade do denunciado Marcelo Bassan, foram apreendidos, dentre 

outros objetos, os documentos utilizados pelo denunciado Elimar para 

simular ser um policial.

No caso tem-se que os denunciados praticaram o delito por motivo fútil, 

caracterizado pela disputa de terras entre o denunciado Marcelo Bassan e 

a vítima, sendo que o denunciado Elimar cumpriu ordens daquele na 

qualidade de funcionário/capataz.

A qualificadora da traição restou caracterizada, uma vez que o 

denunciado Elimar simulou ser um policial para convencer a vítima a se 

virar e impossibilitar qualquer defesa desta.

 O recurso que impossibilitou a defesa do ofendido restou caracterizado, 

eis que o denunciado Elimar disparou arma de fogo na nuca da vítima 

quando esta estava de costas, sem possibilitar qualquer defesa e sem 

que esta pudesse perceber que seria atingida. [...]”

 A denúncia, instruída com o incluso inquérito policial, foi recebida, na 

forma em que foi posta em juízo pela decisão de fls. 432-433, em 

30.11.2017.

 A resposta à acusação foi apresentada às fls. 466-469 e 491-492.

Audiência de instrução realizada em 15.03.2018 (fls. 542-546).

Depoimento da vítima realizado por meio de carta precatória, nos termos 

do art. 1789 da CNGC (fls. 685).

Memorias finais apresentados pelas partes às fls. 686-691, tendo a 

acusação postulado pela pronúncia do acusado Marcelo Bassan Júnior 

como incurso no art. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV por duas vezes 

(a traição e recurso que dificultou a defesa da vítima) c/c art. 14, II, todos 

do Código Penal e, pela pronúncia do acusado Elimar dos Santos Silva, 

vulgo “Xinguara” como incurso no art. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV 

por duas vezes (a traição e recurso que dificultou a defesa da vítima) c/c 

art. 14, II, todos do Código Penal, além do art. 46 do Decreto Lei nº 

3.688/41, na forma do art. 69 do Código Penal.

 Por sua vez, a defesa do acusado Marcelo Bassan Júnior, pugnou pelo 

reconhecimento da preliminar de cerceamento de defesa, a fim de declarar 

a nulidade da decisão que determinou a intimação do réu para 

apresentação de memorias finais antes do cumprimento da carta 

precatória, bem como o reconhecimento da preliminar do recebimento da 

denúncia, ante a inobservância do rito previsto no art. 406 e seguintes do 

CPP. Em caso de não acolhimento das preliminares, requereu a defesa do 

acusado Marcello, com fundamento no artigo 415, II do CPP, a absolvição 

do réu. Não sendo o acusado absolvido, pugna a defesa pela impronúncia 

do réu Marcelo (fls. 694-713).

A defesa do acusado Elimar, manifestou que o réu irá expor sua defesa 

na ocasião do tribunal do júri (fls. 714).

Vieram os autos conclusos.

RELATEI. DECIDO.

O Ministério Público atribui ao denunciado Marcelo Bassan Júnior a prática 

do delito incurso no art. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV por duas 

vezes (a traição e recurso que dificultou a defesa da vítima) c/c art. 14, II, 

todos do Código Penal e quanto ao denunciado Elimar dos Santos Silva, 

vulgo “Xinguara” a prática dos crimes descritos no art. 121, § 2º, incisos II 

(motivo fútil) e IV por duas vezes (a traição e recurso que dificultou a 

defesa da vítima) c/c art. 14, II, todos do Código Penal, além do art. 46 do 

Decreto Lei nº 3.688/41, na forma do art. 69 do Código Penal.

DAS NULIDADES ALEGADAS PELA DEFESA DO RÉU MARCELLO 

BASSAN JÚNIOR

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

No tocante ao alegado cerceamento de defesa suscitado pela defesa do 

acusado Marcelo, entendo que não merece acolhimento. Conquanto não 

exista nos autos o retorno da carta precatória expedida para a Comarca 

de Cuiabá, a fim de inquirir a testemunha de defesa Marcelo Bertoldo 

Barchet e, com prazo para cumprimento de 30 (trinta) dias, constatei pelo 

sistema Apolo que ela foi devidamente distribuída sob o nº. 

6491-84.2018.811.0042 - código 513922, na data de 05.03.2018, estando 

aguardando cumprimento.

 Esclarece-se que conforme aferido junto ao Sistema Apolo, a testemunha 

Marcelo Bertoldo Barchet não compareceu na audiência designada para a 

data de 24.04.2018, uma vez que não foi localizada no endereço 

informado pela DEFESA!

 A propósito, não se preocupando a defesa em apresentar novo endereço 

para tentativa de intimação da testemunha por ela arrolada, o Ministério 

Público atuante junto ao Juízo Deprecado, apontou o novo endereço, 

sendo então designada audiência para 05.10.2018.

O Código de Processo Penal é de clareza solar quanto aos efeitos da 

expedição de cartas precatórias.

O artigo 222, §1º e 2º, do CPP, dispõe que:

“§ 1º - A expedição da precatória não suspenderá a instrução criminal.

§ 2º - Findo o prazo marcado, poderá realizar-se o julgamento, mas, a todo 

tempo, a precatória, uma vez devolvida, será junta aos autos.”

Assim, a expedição de carta precatória não sobresta a instrução 

processual, podendo, inclusive, haver o julgamento da causa antes de sua 

devolução, mais ainda, o encerramento da primeira fase do procedimento 

escalonado do Júri, em especial porque possibilitada a nova oitiva de 

testemunha na sessão plenária.

Nesse sentido tem decidido o nosso Tribunal:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO 

QUALIFICADO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA 

POR OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – INOCORRÊNCIA 

– INTELIGÊNCIA DO ART. 222, § 2º, CPP – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO 

SUMÁRIA – PROVAS TESTEMUNHAIS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME A 

INCITAREM DÚVIDA QUANTO À OCORRÊNCIA DAS EXCLUDENTES 

SUSTENTADAS – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA 

DIRIMIR A INCERTEZA – EXCLUSÃO DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE 

ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS 

QUE DEMONSTRAM A POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DO DELITO – 

DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE 

DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – 

QUALIFICADORAS PLAUSÍVEIS – DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI – 

PEDIDO DE LIBERDADE – SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – 

ATENDIMENTO À REGRA CONTIDA NO ART. 93, IX, CR – PRESENÇA DOS 

REQUISITOS INSERTOS NO ART. 312, CPP – RECURSO DESPROVIDO. Não 

constitui cerceamento de defesa a prolação da pronúncia antes do retorno 

de carta precatória para oitiva de testemunha, porquanto tal prática é 

autorizada pelo art. 222, § 2º, do CPP, bem como porque dá concretude ao 

princípio da duração razoável do processo. Inexistindo certeza cristalina 

quanto ao fato do crime ter sido mediante excludente da ilicitude ou da 

culpabilidade, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, haja vista 

que a apreciação pormenorizada da conduta imputada ao acusado e a 
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solução das eventuais dúvidas fica a cargo do egrégio Tribunal do Júri, 

órgão constitucionalmente revestido da competência para o julgamento 

dos crimes dolosos contra a vida. As circunstâncias qualificadoras 

descritas na denúncia somente devem ser afastadas na pronúncia, 

quando manifestamente improcedentes. Diante da possibilidade de sua 

ocorrência, cumpre ao Tribunal do Júri apreciar a matéria. Em que pese o 

caráter excepcional que reveste a privação cautelar da liberdade de ir e 

vir, demonstrados os pressupostos [fumus comissi delicti e periculum 

libertatis] autorizadores da prisão preventiva, bem como indicados os 

fatos concretos que dão suporte à sua imposição, tal qual na hipótese dos 

autos, é de ser mantida a segregação cautelar do paciente.” (RSE 

125739/2011, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 15/08/2012, Publicado no DJE 23/08/2012)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - 

PRELIMINARES DE NULIDADES REFERENTES À PROLAÇÃO DE DECISÃO 

DE PRONÚNCIA ANTES QUE HOUVESSE SIDO CUMPRIDA CARTA 

PRECATÓRIA EXPEDIDA PARA OITIVA DE TESTEMUNHA ARROLADA NA 

DENÚNCIA E INÉPCIA DA DENÚNCIA - INEXISTENTES - NÃO CONFIGURA 

NULIDADE O PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO ANTES DE CUMPRIDA 

CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA PARA OITIVA DE TESTEMUNHA 

ARROLADA NA DENÚNCIA - FUNDAMENTO NO ART. 222 DO CPP - 

INCONCEBÍVEL O RECONHECIMENTO DE INÉPICIA DA DENÚNCIA - 

DEVIDAMENTE OBSERVADOS OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP - 

IMPOSSIBILIDADE DE DESPRONÚNCIA DOS ACUSADOS - INVIABILIDADE 

FACE EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS JUSTIFICADORES 

PARA SER SUBMETIDO A JULGAMENTO DO JÚRI - EXCLUSÃO DA 

QUALIFICADORA - IMPOSSIBILIDADE - MATÉRIA PERTINENTE AO 

TRIBUNAL DO JÚRI - ACUSADOS PRESOS DURANTE A INSTRUÇÃO 

PROCESSUAL - NÃO SE JUSTIFICA A REVOGAÇÃO DA MEDIDA 

CONSTRITIVA MANTIDA NA DECISÃO GUERREADA - RECURSO 

IMPROVIDO. Não causa nulidade a prolação de sentença de pronúncia - 

art. 222 do CPP- antes da devolução de Carta Precatória expedida para 

ouvida de testemunha. Não se pode imputar inepta a denúncia que contém 

a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a 

qualificação dos acusados, a classificação do crime e o rol das 

testemunhas, preenchendo assim todos os requisitos do art. 41 do CPP. A 

decisão de pronúncia deve conter apenas um juízo de prelibação em 

relação à ocorrência de crime doloso contra a vida e a presença de 

indícios suficientes de autoria, conforme preceitua o art. 408 do Código de 

Processo Penal. No juízo de admissibilidade da acusação, a legítima 

defesa, causa de exclusão da ilicitude (CP, art. 25), pode ensejar a 

absolvição sumária do réu (artigo 411 do CPP), desde que estreme de 

dúvida. A absolvição sumária, nos crimes dolosos contra a vida, exige, 

neste momento processual, prova incontroversa e plena, escoimada de 

dúvida pertinente à justificativa ou dirimente. Qualquer incerteza quanto ao 

juízo positivo acerca dos fatos deve ser levada à apreciação do júri, juiz 

natural da causa. A exclusão da qualificadora, ao menos neste momento 

processual, não é de ser acolhida, já que há indícios de sua presença, 

devendo assim o Conselho de Sentença analisar autoria e materialidade do 

crime, bem como verificar se os agentes (recorrentes), quando da prática 

do ilícito penal, impediram qualquer reação defensiva da vítima, por terem 

agido de forma inesperada. Recorrentes que permaneceram presos 

durante toda a instrução criminal e acabaram sendo pronunciados - 

Permanência na prisão que é decorrência natural da decisão de 

pronúncia. Recurso Improvido. (RSE 17015/2008, DES. PAULO DA CUNHA, 

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/05/2008, Publicado no DJE 

05/06/2008)

Finalmente, amparando a presente decisão, transcrevo, dentre muitos, o 

seguinte julgado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - CORRUPÇÃO 

PASSIVA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA 

CONDENATÓRIA PROFERIDA ANTES DO RETORNO DE CARTA 

PRECATÓRIA – NULIDADE INEXISTENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 222 DO 

CPP – DECISUM PROFERIDO APÓS O DECURSO DO PRAZO FIXADO PARA 

O CUMPRIMENTO DA MISSIVA - PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DA PLENA 

DEFESA NÃO EVIDENCIADO – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – 

PLEITO ABSOLUTÓRIO – ALEGAÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO 

CLAUDICANTE – INOCORRÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE 

DEMONSTRADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO – CONDENAÇÃO 

MANTIDA – PEDIDO ALTERNATIVO – RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE – 

PROCEDÊNCIA – EXASPERAÇÃO DESTITUÍDA DE FUNDAMENTAÇÃO 

IDÔNEA – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA – PENA-BASE 

REDIMENSIONADA - RECURSO PROVIDO NO ALTERNATIVO. O parágrafo 

1º do artigo 222 do Código de Processo Penal dispõe expressamente que 

a instrução criminal não será suspensa pela expedição de carta 

precatória, sendo certo que o parágrafo 2º do mesmo artigo autoriza o 

julgamento do feito mesmo sem o retorno da carta, desde que expirado o 

prazo estabelecido para o seu cumprimento, de modo que não caracteriza 

cerceamento de defesa, tampouco nulidade processo, especialmente 

quando não evidenciado prejuízo ao exercício da ampla defesa. Estando 

patente a autoria e a materialidade pelo conjunto probatório e diante da 

comprovação de que a ação do apelante se amolda perfeitamente ao tipo 

penal do art. 317, caput, do CP, resta impossível sua absolvição. Impõe-se 

a retificação da pena-base, quando os fundamentos expostos para 

legitimar a valoração negativa de circunstância judicial se revelam como 

inerente ao tipo penal, portanto, inidôneo a justificar o incremento da 

reprimenda.” (Ap 87703/2012, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA 

CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/05/2013, Publicado no DJE 

12/06/2013)

Com efeito, causa espécie o fato da defesa do acusado Marcelo, primeiro 

interessado na oitiva de sua testemunha no juízo deprecado, ter 

permanecido absolutamente inerte quanto a não localização sua 

testemunha, no endereço por si indicado. É evidente que tal proceder teve 

como único intuito a protelação indevida do processo criminal, que, 

repise-se, possui corréu preso.

Estando extrapolado o prazo para cumprimento da carta precatória 

expedida às fls. 506, não conseguindo a defesa demonstrar o prejuízo 

decorrente da apresentação de memoriais finais sem a juntada do 

depoimento da testemunha Marcelo, sendo que sequer noticiou em seu 

petitório o nome da testemunha faltante e tampouco indicando em que sua 

oitiva poderia colaborar com o descobrimento da verdade, limitando-se 

apenas em arguir o suposto cerceamento, não há nulidade a ser 

declarada.

DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PELO RITO COMUM

Quanto à apontada nulidade em razão do recebimento da denúncia em rito 

diverso ao do procedimento do júri, essa já foi rechaçada em momento 

anterior, tendo inclusive o douto causídico após não ter o pedido de 

nulidade reconhecido pelo juízo singular, impetrado Habeas Corpus (autos 

nº. 1002716-73.2018.8.11.0000), requerendo liminarmente o cancelamento 

da audiência de instrução designada para o dia 15.03.2018 e a suspensão 

do processo em virtude da nulidade, no entanto, não obteve êxito, 

desistindo posteriormente da concessão da ordem.

Importante trazer aos autos as decisões prolatadas pelo Desembargador 

Rela tor  Pau lo  da  Cunha,  no  Habeas  Corpus  nº . 

1002716-73.2018.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal:

“Vistos etc.

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo 

advogado Dari Leobet Junior e Outros, em favor de Marcello Bassan 

Junior, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da 

Comarca de Guarantã do Norte/MT.

Narram que o paciente está submetido à ação penal, sob a acusação de 

ser o mandante de homicídio qualificado tentado, cujo executor seria seu 

funcionário.

Relatam que o juízo singular, em desprezo ao procedimento especial do 

júri, recebeu a denúncia e apreciou a defesa apresentada à luz dos 

dispositivos legais que regem o procedimento comum ordinário (arts. 396 e 

seguintes do CPP).

Inobstante, a defesa do paciente teria apresentado “pedido de 

chamamento do feito à ordem para que o feito retomasse seu curso de 

forma regular, adequando-o ao rito especial do Tribunal do Júri”, mas “ao 

analisar o referido petitório, a autoridade coatora o indeferiu, sob o 

argumento de que a utilização de rito diverso do previsto em lei não traria 

prejuízo ao paciente”.

Postulam, então, a nulidade da decisão que recebeu a peça acusatória, 

ante à violação expressa do devido processo legal, ante a aplicação de 

procedimento diverso daquele estabelecido em lei.

Em liminar, requerem “seja cancelada a audiência de instrução designada 

para o dia 15/03/2018” e “suspenso o processo em virtude da nulidade”.

É o essencial.

De início ressalto que resta parcialmente prejudicado o pedido de liminar, 

na parte em que os impetrantes postulam que “seja cancelada a audiência 

de instrução designada para o dia 15/03/2018”, pois os autos somente 

vieram conclusos a este Relator no dia 16/3/2018, às 13hs59min, quando 

já realizado o ato judicial.
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Quanto ao pleito de suspensão do curso da ação penal, entendo que esta 

providência seria excepcionalíssima, passível de ser adotada apenas em 

hipótese de flagrante e grave ilegalidade, especialmente porque o corréu é 

mantido preso preventivamente, o que não parece ser a hipótese dos 

autos.

É inegável a adoção pelo juiz singular, ao menos na fase inicial do 

procedimento, das regras atinentes ao procedimento comum ordinário. 

Contudo, ao invés de produzir prejuízo ao réu, o procedimento comum 

ordinário amplia a possibilidade do acusado obter, em seu benefício, o 

julgamento antecipado da lide penal.

As disposições do artigo 406 do Código de Processo Penal são 

absolutamente idênticas àquelas do artigo 396-A do mesmo códex.

A diferença substancial, entre o procedimento especial do júri e o 

procedimento comum ordinário, é a possibilidade – neste último – da 

absolvição sumária no início do procedimento, antes de qualquer ato 

instrutório, nos termos do artigo 397 do Código de Processo Penal.

Com a aplicação ao procedimento especial do júri do disposto no art. 397 

do CPP, ao invés de restringir a ampla defesa e o contraditório, o juiz 

singular ampliou a possibilidade de o acusado ser absolvido sumariamente, 

sem excluir a hipótese prevista no artigo 415 do diploma processual penal, 

cuja análise será realizada após a instrução processual.

Logo, na hipótese, diante da inexistência de qualquer prejuízo, mas, pelo 

contrário, em evidente ampliação do direito de defesa, não visualizo, a 

princípio, qualquer ilegalidade que justifique a anulação do recebimento da 

denúncia e dos atos posteriores, especialmente em prol do acusado.

A priori, parece-me que a presente impetração busca apenas e tão 

somente tumultuar o bom andamento da ação penal, em benefício 

exclusivo do acusado que responde à acusação em liberdade. Não custa 

consignar que a adoção de procedimentos protelatórios poderá ensejar a 

decretação da prisão preventiva do paciente, pelo juiz singular.

Portanto, ausente manifesta ilegalidade ou teratologia, indefiro o pedido de 

liminar.

Intimem-se.

Solicitem-se informações.

Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.”

“No movimento 1818704 a defesa do paciente postula a desistência do 

writ. Homologo o pedido, julgando extinto o feito, sem análise de mérito.

Intimem-se.”

Assim, enfrentadas e afastadas as nulidades alegadas pela defesa do 

acusado Marcelo Bassan Júnior, passo à análise do mérito.

 Em vez de deduzir em juízo teses aptas a viabilizar um julgamento célere e 

justo, tangencia o mérito com teses nulificantes totalmente descabidas.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo boletim de 

ocorrência de fls. 09-10, documentos de fls. 34-44, laudo pericial de fls. 

289-310, exame de corpo de delito de fls. 316-317, bem como pelo 

depoimento da vítima e das testemunhas ouvidas em juízo.

Os indícios de autoria restam incontroversos, notadamente pelo 

depoimento da vítima, que atestou serem os acusados os autores (mediato 

e imediato) da prática delitiva.

 Ademais, os indícios de autoria delitiva em desfavor dos acusados podem 

ser constatados também pelo que consta dos depoimentos das 

testemunhas, sendo, portanto, esses indícios suficientes para pronunciar 

os acusados e levá-los, por consequência, a julgamento perante o 

Tribunal do Júri.

 Registre-se o trecho do depoimento da vítima Edriano, contido no inquérito 

policial.

“[...] QUE após ser vítima de tentativa de homicídio, o declarante foi 

encaminhado ao Hospital Municipal desta cidade; QUE no dia seguinte, 

05.09.2017, pelo que recorda à noite, um indivíduo entrou no hospital à 

procura do declarante, se passando por parente da família, perguntando 

se o declarante havia morrido; QUE uma das enfermeiras, não recorda o 

nome, mas acredita ser a enfermeira-chefe, não autorizou a entrada do 

indivíduo; QUE uma fotografia do Suspeito XINGUARA foi mostrada para a 

enfermeira que confirmou ter sido ele a pessoa que, após o crime, esteve 

no hospital municipal procurando o declarante; QUE o declarante tem 

certeza de que XINGUARA foi até o hospital com o objetivo de acabar o 

serviço, matar o declarante; QUE em relação à motivação do crime, afirma 

que o pai de MARCELO BASSAN JR., que já faleceu, doou terras para um 

grupo de várias pessoas; QUE a área pertencente ao declarante é uma 

das terras que foram doadas pelo pai de MARCELO BASSAN JR.; QUE em 

razão da terra do declarante necessitar de uma estrada, a advogada do 

declarante, Dra. Lúcia Sousa, procurou MARCELO BASSAN JR. para 

tentar um acordo com ele a fim de fazer uma estrada dentro da terra de 

MARCELO até a área de terra do declarante; QUE não tem certeza se a 

advogada conversou com MARCELO BASSAN JR.; QUE o declarante 

entrou na Justiça para conseguir fazer essa estrada e já tem uns dois 

anos que está esperando; QUE; perguntado se o declarante recebeu 

alguma ameaça diretamente de MARCELO BASSAN JR. ou por intermédio 

de funcionários dele, afirma que foi ameaçado por ISMAEL, Gerente de 

MARCELO BASSAN JR; QUE a ameaça ocorreu há uns três ou quatro 

anos atrás e registrou um boletim de ocorrência; QUE perguntado se fez o 

boletim na Delegacia de Novo Mundo/MT ou Guarantã do Norte/MT afirma 

que registrou em Guarantã do Norte; QUE a ameaça chegou ao declarante 

por intermédio de terceiros dizendo que o ISMAEL, gerente de MARCELO 

BASSAN JR., tinha contratado gente para matar o declarante; QUE 

perguntado quem levou a ameaça ao conhecimento do declarante, afirma 

que não se recorda quem foi; QUE lembra que na ameaça disseram que o 

ISMAEL teria contratado um indivíduo de nome LEANDRINHO, de Novo 

Mundo/MT para fazer o serviço, mas não conhece essa pessoa; QUE em 

relação ao fato ocorrido no dia 04.09.2017, reafirma, no entanto, que o 

Suspeito XINGUARA, entrou sozinho na Loja RIO MÓVEIS no dia que 

atentou contra a vida do declarante; QUE perguntado se alguma outra 

pessoa ficou do lado de fora da Loja aguardando o Suspeito XINGUARA 

afirma que não sabe; QUE perguntado quantas vezes XINGUARA 

procurou o declarante na Loja RIO MÓVEIS afirma que foram duas vezes; 

QUE perguntado o motivo, afirma que XINGUARA dizia que tinha um 

comprador para a terra do declarante, mas não disse o nome de quem 

seria o suposto comprador; QUE perguntado quantas vezes XINGUARA 

ligou para o declarante, afirma que, três dias antes do crime, XINGUARA 

ligou uma vez dizendo que queria conversar pessoalmente dizendo que 

queria ver e mostrar a terra do declarante para um comprador; QUE no dia 

do crime, o declarante recebeu mais duas ligações do Suspeito 

XINGUARA; QUE na primeira ligação, o XINGUARA perguntou onde o 

declarante estava, momento em que o declarante respondeu que estava 

na rua; QUE XINGUARA pediu para o declarante avisar quando estivesse 

na LOJA RIO MÓVEIS; QUE na segunda ligação, XINGUARA perguntou se 

o declarante estava com os documentos da terra; QUE o declarante 

respondeu que não, que ia buscar em casa; QUE XINGUARA disse que em 

uma meia hora ou uma hora passaria na LOJA RIO MOVEIS onde o 

declarante trabalha; QUE perguntado se conhecia o XINGUARA antes do 

fato, afirma que não, apenas tinha ouvido falar dele; QUE perguntando o 

que tinha ouvido falar, afirma que ouviu falar que ele era matador e 

trabalhava para o MARCELO BASSAN JR; [...]”.

“[...] QUE o declarante foi ouvido em declarações no leito do Hospital 

Municipal pelo Delegado de polícia Dr. Hércules Batista Gonçalves e o 

Investigador de Polícia Adenilson Alves Matos; QUE o declarante trabalha 

como montador na Loja RIO MÓVEIS, em Guarantã do Norte/MT; QUE o 

declarante possui uma propriedade rural em Novo Mundo/MT, que divide 

com a Fazenda ARAÚNA, do Suspeito MARCELO BASSAN JÚNIOR; QUE 

já há algum tempo o declarante vem se desentendendo com MARCELO 

BASSAN JR. por conta de uma estrada que o declarante precisa fazer; 

QUE a estrada precisa passar dentro da terra de MARCELO para chegar 

até a terra do declarante; QUE há também um sério conflito por conta de 

400 alqueires de terra que MARCELO afirma ser dele, mas que é do 

declarante; QUE a disputa está na Justiça; QUE o Suspeito BAIANO DA JJ, 

ou XINGUARA, procurou o declarante dias atrás, a pretexto de comprar a 

terra do declarante; QUE o declarante afirmou que ia mostrar depois os 

documentos da terra para BAIANO DA JJ/XINGUARA; QUE no dia de 

ontem, por volta das 08h30min, BAIANO DA JJ/XINGUARA foi até a loja 

onde o declarante trabalha; QUE o declarante estava com uma pasta de 

documentos da terra e foi com o suspeito até o fundo da loja; QUE ficaram 

um tempo conversando e, em determinado momento, BAIANO DA 

JJ/XINGUARA chamou o declarante para sair para o lado de fora da loja, 

onde não havia ninguém inclusive percebeu que tinha uma funcionária da 

limpeza por perto e disse para o declarante: VAMOS DEIXAR A MOÇA 

LIMPAR e chamou o declarante para debaixo do pé de manga; QUE de 

repente, BAIANO DA JJ/XINGUARA mostrou um distintivo, aparentemente 

da Polícia, e falou que era da Polícia e que era para o declarante se virar e 

colocar as mãos para trás, pois ia algemar o declarante; QUE no momento 

em que o declarante se virou de lado, BAIANO DA JJ/XINGUARA sacou de 

uma arma de fogo e disse: EU VIM AQUI PORQUE O MARCELO BASSAN 

ME PEDIU PARA TE PRENDER! e deu um tiro perto da nunca, e orelha do 

declarante; QUE a bala atravessou o rosto do declarante e ficou alojada 

do outro lado no queixo; QUE na hora começou a sair bastante sangue e 
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foi socorrido pelos funcionários da Loja; QUE BAIANO DA JJ/XINGUARA 

saiu correndo da loja pelo portão lateral; [...]”

Em juízo a vítima ratificou integralmente o afirmado perante a autoridade 

policial. Colaciono trecho do depoimento da vítima prestado em Juízo:

“[...]Ministério Público: O que que aconteceu? O senhor pode nos relatar? 

Vítima: eu fui ameaçado por esse cara uns tempo né, daí eu tava 

trabalhando na loja né, na Rio Móveis; esse Lismar é conhecido como 

“Nego Xinguara”, ele entrou dentro da loja pelos fundos e me atirou, me 

deu um tiro na cabeça; foragiu do local, mas antes dele sair da loja, antes 

dele me dar um tiro, ele falou assim: quem mandou matar você foi fulano, 

foi o Marcello Bassan e atirou daí[...]Ele só falou: Oh vira as costas que 

quem mandou te matar foi o Marcello Bassan e atirou na minha cabeça. 

[...]Ministério Público: Ele simulou ser um policial? Vítima: Simulou. Ministério 

Público: O sr. achou que ele era um policial?Vítima: Eu pensava que ele era 

um policial, eu não conhecia ele[...]”

O acusado Elimar confessou a autoria delitiva, no entanto negou que 

praticou o crime a mando do corréu.

Cabe registrar que para proferir sentença de pronúncia não se exige o 

juízo de certeza sobre a autoria delituosa tal qual se exige para a 

condenação, pois, nesta fase processual vigora o princípio do in dúbio pro 

societate, bastando apenas o magistrado se convencer da existência do 

crime e de haver indícios da autoria, conforme já decidiu o E. Superior 

Tribunal de Justiça, in verbis:

“Processual Penal. Pronúncia. Juízo de admissibilidade de acusação: 

existência material do fato criminoso e indícios de autoria. Inexigência de 

certeza quanto à autoria. In dubio pro societate. Segundo a moldura legal 

do art. 408, do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia 

consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, em que se 

exige apenas o conhecimento da prova material do crime e da presença 

de indícios de autoria, sendo descabida que se demonstre nesse édito 

judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito. Nos crimes 

dolosos contra a vida, o juízo de certeza sobre a autoria, imprescindível 

apenas para a condenação, é da competência exclusiva do Tribunal do 

Júri, seu juízo natural, sendo vedado ao juízo singular, ao proferir a 

sentença de pronúncia, fazer longas incursões sobre a prova da autoria, 

susceptíveis de influenciar o corpo de jurados, sendo certo que, nessa 

fase do processo, despreza-se a clássica idéia do in dúbio pro reo 

sobrelevando o princípio do in dúbio pro societate. Recurso especial 

conhecido e provido” (RSTJ 98/437).

 O mesmo ocorre com as qualificadoras, as quais somente devem ser 

excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer lastro nos 

autos, fato este que não acontece no caso vertente.

 Aliás, vale registrar também que quanto às qualificadoras vige o princípio 

do in dúbio pro societate.

Sobre o assunto já decidiu:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO 

QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – 

SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. 

PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS FORTUITAMENTE – 

INOCORRÊNCIA – DESCOBERTA FORTUITA DE DELITO QUE NÃO ERA 

OBJETO DA INVESTIGAÇÃO REALIZADA POR MEIO DE INTERCEPTAÇÃO 

DEVIDAMENTE AUTORIZADA (FENÔMENO DA SERENDIPIDADE) – 

PROVAS PASSÍVEIS DE SEREM CONSIDERADAS E VALORADAS NO 

PROCESSO PENAL – PRELIMINAR REJEITADA – 2. PRETENDIDA A 

DESPRONÚNCIA DO RECORRENTE – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – 

ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – 

DESCABIMENTO – PROVA MATERIAL DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA 

DEMONSTRADOS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – 

DESNECESSIDADE DE PROVAS IRREFUTÁVEIS – APLICAÇÃO DO 

AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL 

DO JÚRI – 3. POSTULADO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO 

RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – 

PRESENÇA DE INDÍCIOS SOBRE A PERTINÊNCIA DA REFERIDA 

CIRCUNSTÂNCIA QUE QUALIFICA O DELITO – MATÉRIA AFETA AO 

TRIBUNAL DO JÚRI – DECISUM MANTIDO – 4. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Ainda que o fato tenha sido descoberto por meio de investigação de outro 

delito, caracterizando a denominada serendipidade, as provas obtidas 

fortuitamente devem ponderadas pelo magistrado no âmbito da livre 

apreciação da prova, conforme disposto no art. 155 do Código de 

Processo Penal, mesmo que não guardem conexão ou continência com o 

fato primitivamente investigado. Ademais, “As provas resultantes de uma 

interceptação judicialmente autorizada não podem ser interpretadas como 

ilegais ou inconstitucionais simplesmente porque o objeto da interceptação 

não era o fato posteriormente descoberto, até porque seria impensável, 

em autêntico nonsense jurídico, entender como nula toda prova obtida ao 

acaso.” (STJ - HC 125.636/RJ). 2. Deve ser mantida a sentença de 

pronúncia do recorrente, porquanto estão presentes os requisitos 

previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, fundados na 

comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em 

vista que o decisum retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. 

Além disso, eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser 

submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a 

quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da 

previsão constitucional consagrada no art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição 

Federal. 3. A exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é 

permitida quando forem manifestamente improcedentes, impondo-se 

ressaltar, por importante, que a existência de um lastro mínimo de dúvida 

sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga 

sua apreciação pelo Tribunal do Júri, sob pena de, assim não agindo, 

invadir-se sua competência constitucional. 4. Recurso desprovido.” (RSE 

130244/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 03/09/2018)

Assim, por não haver qualquer prova segura, incontroversa, plena, límpida 

e capaz de subtrair as referidas qualificadoras da apreciação do 

Conselho de Sentença, é que os acusados devem ser pronunciados pela 

prática da conduta delituosa capitulada na peça de acusação.

“Os indícios para a pronúncia devem ser suficientes tanto da existência do 

crime quanto de que seja o réu o seu autor.” (STF, RTJ 46/309)

“Havendo dúvida, pronuncia-se.” (RT 523/377)

Assim, neste momento processual, caso haja dúvida acerca das 

circunstâncias, o processo deve ser remetido à analise do Tribunal do 

Júri.

 DISPOSITIVO

Ante o exposto, por tudo mais que dos autos constam, julgo PROCEDENTE 

a denúncia de fls. 4-6, para PRONUNCIAR MARCELO BASSAN JÚNIOR 

pela prática do delito incurso no art. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV 

por duas vezes (a traição e recurso que dificultou a defesa da vítima) c/c 

art. 14, II, todos do Código Penal e ELIMAR DOS SANTOS SILVA, vulgo 

“Xinguara”, pela prática dos crimes descritos no art. 121, § 2º, incisos II 

(motivo fútil) e IV por duas vezes (a traição e recurso que dificultou a 

defesa da vítima) c/c art. 14, II, todos do Código Penal, além do art. 46 do 

Decreto Lei nº 3.688/41, na forma do art. 69 do Código Penal.

Nego ao acusado Elimar dos Santos Silva o direito de recorrer em 

liberdade, uma vez que permaneceu preso durante todo o processo, 

estando presentes, ainda, os motivos ensejadores da segregação 

cautelar, especialmente, a gravidade concreta do delito, que demonstra a 

necessidade da medida para garantia da ordem pública, a fim de se evitar 

a reiteração da prática delitiva.

A esse respeito, assim pronunciou-se o Supremo Tribunal Federal:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE 

DENUNCIADO POR DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGITIMIDADE DOS 

FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM 

PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. 

CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA 

DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - A prisão cautelar 

se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, 

tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus 

operandi mediante o qual foram praticados os delitos, e o risco de 

reiteração delitiva. Precedentes. II - Há também orientação assente nesta 

Corte no sentido de que as circunstâncias pessoais favoráveis ao 

paciente, por si sós, não são suficientes para afastar a prisão preventiva 

embasada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. III - 

Ordem denegada.” (HC 120835/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 

11-3-2014).

Desta feita, permanecendo os requisitos do artigo 312 do Código de 

Processo Penal, considera-se inaplicável a substituição da prisão pelas 

medidas cautelares dispostas no artigo 319 do mesmo "codex", por não 

existir adequação destas soluções alternativas à gravidade do crime e às 

circunstâncias do fato, conforme preceitua o artigo 282, II, do Código Penal 

Brasileiro, de modo que a manutenção da prisão do acusado é medida que 

se impõe.

Intimem-se pessoalmente os acusados pronunciados, nos termos do art. 

420 do CPP.

Transcorrido in albis o prazo recursal, dê-se vistas dos autos ao douto 
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representante do Ministério Público e aos defensores, para arrolamento de 

testemunha e requerimento de diligências (art. 422 do CPP).

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 118080 Nr: 4203-28.2018.811.0087

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que postergou a 

análise do pedido liminar de busca e apreensão e guarda provisória.

Ante a suposta situação de risco e a urgência do caso, passo à análise 

da liminar requerida.

Aduz a parte autora que a sua filha L. A. A., de 04 (quatro) anos de idade, 

está presenciando episódios de violência ocorridos entre a genitora e o 

padrasto, bem como está sofrendo agressões físicas e psicológicas. 

Aduz ainda que a criança convive com a genitora e o padrasto em um 

imóvel rural sem vizinhos próximos.

Além disso, relata que o tio materno da infante tem tocado as partes 

íntimas desta.

Com efeito, o fumus boni iuris restou demonstrado através do termo de 

visita de inspeção de fls. 27, onde consta que L. A. A. informou ao 

Conselho Tutelar que seu padrasto lhe bate muito e que sofre abusos de 

seu tio materno.

Por sua vez, o periculum in mora, entendido como o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, encontra-se visível pois, além de todos 

os fatos narrados na inicial (agressões por parte da genitora e do 

padrasto e supostos abusos sexuais por parte do tio materno), a infante 

deixou de frequentar a creche (fls. 45/46) e seu padrasto possui histórico 

criminal.

Ante o exposto, DEFIRO a liminar pretendida, para determinar a busca e 

apreensão da criança L. A. A. e sua entrega ao genitor, Sr. Basílio Artifão, 

a quem concedo a guarda provisória da infante.

Serve a decisão como mandado de busca e apreensão.

No mais, aguarde-se a realização da audiência designada para 

28.09.2018.

Cite-se a requerida.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 101912 Nr: 2563-58.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Antunes de Matos, Manoel Ribeiro de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Russy Maiara Pesovento 

Teixeira - OAB:OAB/MT-16048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a necessidade de readequação na pauta de audiências, 

redesigno a audiência de instrução para a data de 29.11.2018, às 

15h30min.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 116621 Nr: 3259-26.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca da Silva Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:15.469-A, Ricardo Roberto Dalmagro - OAB:MT 12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a necessidade de readequação na pauta de audiências, 

redesigno a audiência de instrução para a data de 29.11.2018, às 

15h30min.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115245 Nr: 2252-96.2018.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS JOSÉ MADRUGA DA SILVA 

SANTOS, JAIRO DOS SANTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allyson Araujo Menezes - 

OAB:24511/OAB-MT, Lucia de Souza - OAB:20.024/OAB-MT, 

Valdemir José dos Santos - OAB:17.597/OAB-MT

 Junte-se a procuração, incluindo no sistema o nome dos causídicos.

Defiro o requerimento do Ministério Público.

Designo audiência em continuação para o dia 10.10.2018, às 15h50min, 

ocasião em que será ouvida a testemunha de acusação faltante e 

interrogados os acusados.

Intimem-se e requisite-se a escolta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113097 Nr: 592-67.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kamily Cristiani Formagio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela postulado pelo 

requerente, o que poderá ser reavaliado após a apresentação da 

contestação.Deixo de designar audiência de conciliação/mediação 

considerando o Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, que 

registra expressamente o desinteresse na composição consensual por 

meio da audiência prevista pelo art. 334 do NCPC, em que forem parte o 

INSS e as demais Autarquias Federais. Nomeio o Perito Dr. RICARDO 

HENRIQUE RIBEIRO para proceder com a perícia na parte autora.Nos 

termos do artigo 1º da Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007, do 

Conselho da Justiça Federal, as despesas com advogados dativos e 

peritos no âmbito da jurisdição delegada correrão à conta da Justiça 

Federal, observados os limites mínimo e máximo estabelecidos na tabela 

II.Destarte, em observância ao disposto no artigo 507, §2º da CNGC e ao 

teor da Resolução nº 541/2007 – CJF, fixo os honorários periciais em R$ 

300,00 (trezentos Reais).O laudo pericial deverá ser redigido em 

conformidade com as regras médicas pertinentes e com o disposto no 

artigo 509, parágrafo único, da CNGC. O pagamento dos honorários 

periciais será efetuado após o término do prazo para manifestação das 

partes sobre o laudo e eventual prestação de esclarecimentos, acaso 

solicitados (Res. 541/2007-CJF, art. 3º).Cientifique-se que o não 

comparecimento da parte autora ao exame pericial acarretará a extinção 

do processo por abandono. Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113470 Nr: 883-67.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandro de Azevedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francis Vinicius Oliveira Duarte 

- OAB:19.063-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela postulado pelo 

requerente, o que poderá ser reavaliado após a apresentação da 

contestação.Deixo de designar audiência de conciliação/mediação 
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considerando o Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, que 

registra expressamente o desinteresse na composição consensual por 

meio da audiência prevista pelo art. 334 do NCPC, em que forem parte o 

INSS e as demais Autarquias Federais.Nomeio o Perito Dr. RICARDO 

HENRIQUE RIBEIRO para proceder com a perícia na parte autora.Nos 

termos do artigo 1º da Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007, do 

Conselho da Justiça Federal, as despesas com advogados dativos e 

peritos no âmbito da jurisdição delegada correrão à conta da Justiça 

Federal, observados os limites mínimo e máximo estabelecidos na tabela 

II.Destarte, em observância ao disposto no artigo 507, §2º da CNGC e ao 

teor da Resolução nº 541/2007 – CJF, fixo os honorários periciais em R$ 

300,00 (trezentos Reais).O laudo pericial deverá ser redigido em 

conformidade com as regras médicas pertinentes e com o disposto no 

artigo 509, parágrafo único, da CNGC. O pagamento dos honorários 

periciais será efetuado após o término do prazo para manifestação das 

partes sobre o laudo e eventual prestação de esclarecimentos, acaso 

solicitados (Res. 541/2007-CJF, art. 3º).À SECRETARIA:1.Intime-se a parte 

autora da data da perícia médica a ser designada pela secretaria, que se 

realizará no consultório do Perito Judicial Dr. Ricardo Henrique Ribeiro, 

localizado na Avenida das Candeias, n° 560, Cidade Nova, Clínica 

Guarantã, para realização de exame pericial.Cientifique-se que o não 

comparecimento da parte autora ao exame pericial acarretará a extinção 

do processo por abandono. Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113462 Nr: 875-90.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Auxiliadora da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela postulado pelo 

requerente, o que poderá ser reavaliado após a apresentação da 

contestação.Deixo de designar audiência de conciliação/mediação 

considerando o Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, que 

registra expressamente o desinteresse na composição consensual por 

meio da audiência prevista pelo art. 334 do NCPC, em que forem parte o 

INSS e as demais Autarquias Federais. Nomeio o Perito Dr. RICARDO 

HENRIQUE RIBEIRO para proceder com a perícia na parte autora.Nos 

termos do artigo 1º da Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007, do 

Conselho da Justiça Federal, as despesas com advogados dativos e 

peritos no âmbito da jurisdição delegada correrão à conta da Justiça 

Federal, observados os limites mínimo e máximo estabelecidos na tabela 

II.Destarte, em observância ao disposto no artigo 507, §2º da CNGC e ao 

teor da Resolução nº 541/2007 – CJF, fixo os honorários periciais em R$ 

300,00 (trezentos Reais).O laudo pericial deverá ser redigido em 

conformidade com as regras médicas pertinentes e com o disposto no 

artigo 509, parágrafo único, da CNGC. O pagamento dos honorários 

periciais será efetuado após o término do prazo para manifestação das 

partes sobre o laudo e eventual prestação de esclarecimentos, acaso 

solicitados (Res. 541/2007-CJF, art. 3º).À SECRETÁRIA:1.Intime-se a parte 

autora da data da perícia médica a ser designada pela secretaria, que se 

realizará no consultório do Perito Judicial Dr. Ricardo Henrique Ribeiro, 

localizado na Avenida das Candeias, n° 560, Cidade Nova, Clínica 

Guarantã, para realização de exame pericial. Caso positivo, qual a data de 

início da incapacidade?Cientifique-se que o não comparecimento da parte 

autora ao exame pericial acarretará a extinção do processo por 

abandono. Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115432 Nr: 2405-32.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandro Aparecido Souza Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela postulado pelo requerente, o 

que poderá ser reavaliado após a apresentação da contestação.Deixo de 

designar audiência de conciliação/mediação considerando o 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, que registra 

expressamente o desinteresse na composição consensual por meio da 

audiência prevista pelo art. 334 do NCPC, em que forem parte o INSS e as 

demais Autarquias Federais. Nomeio o Perito Dr. RICARDO HENRIQUE 

RIBEIRO para proceder com a perícia na parte autora.Nos termos do artigo 

1º da Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007, do Conselho da Justiça 

Federal, as despesas com advogados dativos e peritos no âmbito da 

jurisdição delegada correrão à conta da Justiça Federal, observados os 

limites mínimo e máximo estabelecidos na tabela II.Destarte, em 

observância ao disposto no artigo 507, §2º da CNGC e ao teor da 

Resolução nº 541/2007 – CJF, fixo os honorários periciais em R$ 300,00 

(trezentos Reais).O laudo pericial deverá ser redigido em conformidade 

com as regras médicas pertinentes e com o disposto no artigo 509, 

parágrafo único, da CNGC. O pagamento dos honorários periciais será 

efetuado após o término do prazo para manifestação das partes sobre o 

laudo e eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados (Res. 

541/2007-CJF, art. 3º).Cientifique-se que o não comparecimento da parte 

autora ao exame pericial acarretará a extinção do processo por 

abandono. Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 103880 Nr: 3914-66.2016.811.0087

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Assis da Silva Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em data anterior ao indeferimento da petição inicial, a parte autora 

protocolou requerimento de extinção da ação em virtude do pagamento do 

débito.

Sendo assim, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito.

Intime-se.

Após as anotações de praxe, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 109760 Nr: 2801-43.2017.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Martins Pereira Neto, JOAQUIM CAETANO DA 

ROCHA, Reberson Cracco Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pela 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Norte 

Mato-grossense – Sicredi Norte/MT em face de MARTINS PEREIRA NETO, 

JOAQUIM CAETANO DA ROCHA e REBERSON CRACCO FERREIRA, todos 

qualificados nos autos.

Conforme se depreende dos autos, às fls. 48/50 as partes informam que 

entabularam acordo, pugnando, assim, pela sua homologação.

Posto isso, com fulcro no art. 487, III, b, do CPC, homologo para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, a transação de fls. 48/50, 

celebrada nestes autos.

Indefiro a suspensão do processo, tendo em vista que em caso de 

descumprimento qualquer das partes poderá executar o acordo 

homologado, não havendo razão plausível para se manter suspenso o 

processo, mormente considerando o elevado número de processos em 

trâmite na comarca.

Nesta senda, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 
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termos dos artigos 487, inciso III, b, e 924, inciso II, ambos do Código de 

Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios conforme acordado entre as partes.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117178 Nr: 3642-04.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juizo da Comarca de Rosário Oeste-MT, Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Cleidson da Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Ribeiro - 

OAB:OAB/MT 3.562-B

 Vistos em correição.

 A fim de cumprir a carta precatória recebida, designo a audiência para a 

data de 26 de setembro de 2018, às 17h40min.

Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intimen-se

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 116194 Nr: 2962-19.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juízo da Comarca de Ubiratã - PR, Ministério Público do 

Estado do Paraná

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Altair Maximino Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Albert Vasconcelos - 

OAB:74.160

 Vistos em correição.

 A fim de cumprir a carta precatória recebida, designo a audiência para a 

data de 26 de setembro de 2018, às 16h20min.

Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intimen-se

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113031 Nr: 532-94.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fatima Santos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]DEFIRO a tutela de urgência pretendida e determino que a demandada 

retire, no prazo de 5 (cinco) dias, o nome da autora dos cadastros 

restritivos em relação ao contrato de nº 00000020026968680000, sob 

pena de multa que desde já fixo em R$ 1000,00 (um mil 

Reais).Tratando-se, à evidência, de relação de consumo, na forma do art. 

6º, inciso VIII, do CDC, em vista da hipossuficiência do autor em relação à 

requerida, inverto o ônus da prova. Advirto, no entanto, que compete à 

parte autora trazer ao menos indícios de que suas alegações condizem 

com a realidade dos fatos, não se podendo impor à demandada, em todos 

os casos de inversão do ônus, a responsabilidade de provar fatos 

constitutivos do direito alegado ou ainda de produzir prova diabólica.Em 

vista do deferimento da inversão do ônus da prova, deverá o demandado 

colacionar aos autos cópia de todos os documentos que deram 

sustentação à inserção do nome da requerente no cadastro de maus 

pagadores, inclusive o contrato que originou a dívida.Intime-se a 

demandada para cumprimento da liminar no prazo de 5 (cinco) 

dias.Designo audiência de conciliação para a data de 27.11.2018, às 

14h.Cite-se e intime-se a parte Ré. O prazo para contestação (de quinze 

dias úteis) será contado a partir da realização da audiência. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir).A ausência da parte autora acarretará extinção por abandono e 

a ausência da parte demandada os efeitos materiais da revelia.Na primeira 

oportunidade deverão as partes se manifestar nos autos acerca do 

cumprimento ou não da liminar.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 82428 Nr: 1762-84.2012.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA RODRIGUES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que a exequente concorda com os cálculos apresentados 

pelo executado, HOMOLOGO-OS.

Requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC.

No mais, é desnecessária a atualização do cálculo, tendo em vista que, 

quando da realização de pagamento/expedição do precatório, bastará ao 

juízo solicitante informar ao Tribunal o montante a ser requisitado e a data 

da ultima atualização dos cálculos, posto que, quando do pagamento do 

RPV ou do Precatório o Tribunal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a sua ultima atualização até a data da transferência dos 

valores, o que afasta eventuais prejuízos do exequente decorrentes da 

desvalorização monetária.

Diante do exposto, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal deste Estado, 

a fim de que proceda com a atualização dos cálculos e após 

encaminhem-se ofício a Procuradoria Geral do Estado para pagamento da 

RPV.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 80508 Nr: 2335-59.2011.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSCFeI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela BV Financeira S/A 

Crédito, Financiamento e Investimento em face de Helio Martins, convertida 

em Execução às fls. 45/47.

 Compulsando os autos, verifica-se que o autor requer a desistência da 

ação (fls. 63).

Diante do exposto, homologo o pedido de desistência formulado pela parte 

autora e por consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.

Custas pelo desistente.

Após trânsito em julgado, com as anotações de praxe, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 85471 Nr: 1432-53.2013.811.0087

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RBM, Renate Maria Biava

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Mesquita Marconi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda de Freitas Rosa - 

OAB:9028-B, MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS proposta por R. B. M., 

representado por sua genitora Renate Maria Biava, em desfavor de 

Ricardo Mesquita Marconi, todos qualificados nos autos.

Às fls. 72 determinou-se a intimação da parte autora para manifestar se 

possui interesse no feito, sob pena de extinção.
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Intimada através de sua procuradora, a parte autora manteve-se inerte.

Tentada a intimação pessoal, a exequente não foi localizada (fls. 77). A 

causídica da parte autora informou, às fls. 78, que esta se mudou para o 

Estado de Santa Catarina, e não logrou êxito em obter contato.

Assim, como a requerente mudou de endereço sem informar o juízo e não 

manifestou interesse no prosseguimento do feito, a extinção da ação é a 

medida que se impõe.

Senão vejamos a disposição do artigo 485, inciso III, do CPC:

“Art. 485 – O juiz não resolverá o mérito quando: [...]

III – por não promover os atos e diligência que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”.

Posto isso, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito.

Sem custas.

Aguarde-se o trânsito em julgado da presente sentença, certifique-se.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 91159 Nr: 105-05.2015.811.0087

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Alexander de Oliveira Zanette

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irdes Constancio de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vista ao Ministério Público para manifestação.

Após, conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41934 Nr: 1314-48.2011.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marisa Terezinha Vesz - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a exequente para se manifestar sobre a impugnação dos 

cálculos apresentados pelo executado.

Confiro o prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-25.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

GENY SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

IVAN CARLOS SANTORE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE (ADVOGADO(A))

VALQUIRIA MARIA DO CARMO (ADVOGADO(A))

BANCO TRIANGULO S/A (REQUERIDO)

 

Dispensado o relatório. As partes chegaram a um acordo com quanto ao 

objeto da lide. Assim, não havendo pendências, sendo lícito e devidamente 

aceito pelas partes, HOMOLOGO o acordo firmado e, na forma do art. 487, 

III, alínea “b” do CPC, extingo o processo com resolução de mérito. 

Arquive-se com as baixas necessárias. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000172-45.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE JOANELLA (ADVOGADO(A))

CARLA MARIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDINEI PERETO (ADVOGADO(A))

SEU DOMINGOS (REQUERIDO)

 

Dispensado o relatório. As partes chegaram a um acordo com quanto ao 

objeto da lide. Assim, não havendo pendências, sendo lícito e devidamente 

aceito pelas partes, HOMOLOGO o acordo firmado e, na forma do art. 487, 

III, alínea “b” do CPC, extingo o processo com resolução de mérito. 

Arquive-se com as baixas necessárias. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010009-39.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA (REQUERENTE)

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Dispensado o relatório. As partes chegaram a um acordo com quanto ao 

objeto da lide. Assim, não havendo pendências, sendo lícito e devidamente 

aceito pelas partes, HOMOLOGO o acordo firmado e, na forma do art. 487, 

III, alínea “b” do CPC, extingo o processo com resolução de mérito. 

Arquive-se com as baixas necessárias. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 60141 Nr: 2345-18.2018.811.0036

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Léa Carvalho Moraes Brzezinski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleophanes Lopes Domingues Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Léa Carvalho Moraes 

Brzezinski - OAB:3295/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 2345-18.2018.811.0036 (60141)

Notificação Judicial

Decisão

Vistos etc.

Defiro os benefícios da assistência judiciária em razão do caráter 

alimentar da verba.

Defiro a notificação na forma requerida na inicial.

Efetivada a Notificação formal do Requerido, na forma do art. 729 do Novo 

Código de Processo Civil, entreguem-se os autos a Parte Autora, com ou 

sem resposta do Requerido, independentemente de traslado, observadas 

as formalidades legais no tocante aos registros, anotações e baixas.

 Intime-se.

 Guiratinga/MT, 26/09/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 44078 Nr: 1702-31.2016.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene de Oliveira Sateles

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Sergio Martins Ribeiro - 

OAB:14310-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INSS - INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL - OAB:roo

 Intimar a parte autora através de seu advogado para que promova nos 

autos os dados bancários da parte autora e do advogado, afim de levantar 

os valores depositados a titulo de honorários sucumbênciais e da multa 

aplicada por atraso, exclusivo da autora, no prazo de cinco (05) dias.. 
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Após, os autos aguardará o pagamento do Precatório em arquivo 

provisório, oportunamente o advogado poderá apresentar o contrato 

celebrado com a autora afim de exigir o seu percentua a titulo de 

honorários contratuaisl, caso queira que seja depositado sua cota parte 

direto em conta de sua titularidade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30537 Nr: 380-15.2012.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelice Ferreira Cunha Fassioni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA BARBOSA DOS 

SANTOS PERSIJN - OAB:36.789, Mylss Maria Vilela Guimarães - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Luiz Alves de Matos 

- OAB:19730/MT

 Autos n° 380-15.2012.811.0036 (30537)

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos.

Trata-se, incialmente, de liquidação de sentença por arbitramento.

Nos termos do art. 510 do NCPC este Juízo (fl. 520) intimou a parte 

exequente para a apresentação dos pareceres ou documentos 

necessários, no intuito de elucidar o valor devido pelo Município de 

Guiratinga/MT, ora executado.

Nesse sentido, a parte exequente, devidamente intimada, às fls. 530/533 

apresentou o memorial de cálculos aritméticos. Situação essa que, nos 

termos do art. 509, §2º, do NCPC permite a imediata conversão da 

liquidação da sentença para a efetiva promoção do cumprimento da 

sentença.

Diante do exposto:

1) CORRIJA-SE a autuação no Sistema Apolo, para que passe a constar 

como tipo de ação: Cumprimento de Sentença.

2) Por tratar-se de Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública, o 

processo deve seguir o procedimento estabelecido no art. 534 e seguintes 

do NCPC. Dessa forma, INTIME-SE o MUNICÍPIO DE GUIRATINGA/MT, com 

carga/remessa dos autos, para que nos termos do art. 535 do Novo CPC, 

caso queira, OPONHA impugnação à contestação, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

3) Após o transcurso do prazo, INTIME-SE a parte exequente para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se nos autos requerendo o que 

entender de direito, sob pena de extinção do presente feito.

4) Por fim, CERTIFICA-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Guiratinga/MT, 25/09/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 16003 Nr: 746-25.2010.811.0036

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdAP, JLdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Valadares Lopes 

Rocha Maciel - Defensor Público/MT - OAB:Mat. 100350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Diante do exposto:1) REMETAM-SE, com urgência, os autos para a 

CONTADORIA para atualização do débito alimentar que deverá ser pago 

pelo executado, com os competentes descontos referentes aos valores já 

quitados pelo executado, conforme comprovantes de fls. 203 e 209/215.2) 

Após a realização dos cálculos pela contadoria, DETERMINO o protesto em 

Cartório do débito alimentar, título judicial, aplicando-se, no que couber, o 

disposto no art. 517 do Novo CPC. OFICIE-SE o respectivo Cartório de 

Protesto.3) Em consideração a petição do executado de fls. 197/200, em 

que o requerido manifesta e prova não ter condições de contratar um 

advogado, NOMEIO como defensor dativo o advogado DR. THALLES 

FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS, OAB/MT nº 24.816/O, com endereço 

profissional na Av. Madre Caetana Sterni, nº 50, Bairro Santa Maria Bertila. 

Desse modo, INTIME-SE o nobre Causídico para que realize a defesa do 

executado, requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias. 4) Dando prosseguimento ao feito, por este Juízo vislumbrar a 

possibilidade da realização de acordo entre as partes no presente feito, 

principalmente, diante da intenção do executado em quitar a dívida, 

ENCAMINHEM-SE os autos à Conciliadora do Juízo para designação de 

audiência de conciliação, após INTIMEM-SE a parte exequente e o 

executado para comparecerem no ato.6) Após a realização da audiência, 

INTIME-SE a parte exequente, por meio da Defensoria Pública, para 

manifestar nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de extinção do processo, sem resolução do 

mérito.Notifique-se o Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Guiratinga/MT, 25/09/2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 54126 Nr: 3659-33.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanir Francisca Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Filipak - 

OAB:11551/O-MT, OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA - OAB:16715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, em 10 (dez) dias, 

apresentar Réplica à Contestação de Ref. 11.

Guiratinga - MT, 26 de setembro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15845 Nr: 590-37.2010.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Arlindo Ramos do Nascimento, Adicionora 

Ramos de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Catxerê Transmissora de Energia S/A, Alice 

Ramos de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilon Pinto da Silva - 

OAB:6258-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilon Pinto da Silva - 

OAB:6258-B/MT, Adriana Vilela de Moraes - OAB:7045-B, Christiane 

Ziehfuss Hesketh Marcondes - OAB:RJ / 115.905, Elemar Elio 

Perinazzo - OAB:8780-MT, GLADSTON ALMEIDA CABRAL - 

OAB:OAB/RJ 159.229, Murilo de Oliveira Filho - OAB:284261/SP

 Dessa forma, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo firmado entre as 

partes informado às fls. 952/957, para que produza os seus jurídicos 

efeitos, em consequência, julgo extinto o presente processo, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, inciso III, alínea “b” do 

Novo CPC e CONDENO a executada ao pagamento das custas 

processuais.DEIXO condenar a executada em honorários sucumbenciais 

visto que também foi objeto do acordo firmado. DETERMINO o levantamento 

de eventuais penhoras existentes, bem como a restituição de eventuais 

valores bloqueados via penha on line a ser restituído por meio de 

alvará.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitado em julgado, em nada 

sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

praxe.Guiratinga/MT, 24/09/2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2907 Nr: 291-12.2000.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sussumo Sato, Mitiko Yamakiohi Sato, Thiyoshi 

Sato
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 14.258-A, Sérvio Túlio de Barcelso - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON DA COSTA MOTTA 

- OAB:14870/O, Gilmar Jesus Custódio - OAB:3.727

 Autos n° 291-12.2000.811.0036 (2907)

Execução de Título Extrajudicial

 Decisão.

Vistos etc.

 DEFIRO o pedido da parte exequente de fl. 348.

1) Dessa forma, DETERMINO a suspensão do presente feito pelo prazo de 

06 (seis) meses, nesse sentido ENCAMINHE-SE os autos para o arquivo 

provisório até o transcurso da suspensão.

2) Após, o transcurso do mencionado prazo, INTIME-SE PESSOALMENTE a 

parte exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do 

presente feito com fulcro no art. 485, II ou III, §1º do CPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 24/09/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 12641 Nr: 116-37.2008.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divina Lopes Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abdilatif Mahamed Tufaile - 

OAB:34359/SP, Eber Amâncio de Barros - OAB:282.075/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 12641Vistos etc.Trata-se de impugnação à 

execução formulados pelo INSS em face de DIVINA LOPES MORAES, 

sustentando, em síntese, a incorreção do valor apresentado pelo 

exequente, alegando que há excesso de execução no montante de 

R$13.644,96 (treze mil seiscentos e quarenta e quatro reais e noventa e 

seis centavos) devendo a execução seguir no valor de R$53.651,40 

(cinquenta e três mil seiscentos e cinquenta e um reais e quarenta 

centavos) já embutidos os honorários advocatícios, afirmando não terem 

sido utilizados os parâmetros estabelecidos no acórdão.Em síntese, é o 

relatório.Decido.A sentença de fls.57/61 julgou procedente o pedido do 

autor, condenando o requerido a implantar o benefício à parte autora, a 

partir da citação.A referida sentença foi alvo de recurso de apelação.A 

decisão transitou em julgado no dia 02 de agosto de 2017.Compulsando os 

autos denoto que o embargado apresentou planilha de cálculos à 

fl.113/114, totalizando o valor de R$67.296,36 (sessenta e sete mil 

duzentos e noventa e seis reais e trinta e seis centavos).Entretanto, a 

embargante apresentou cálculos afirmando a incorreção do valor, 

apontando que o pagamento devido perfaz o total de R$53.651,40 

(cinquenta e três mil seiscentos e cinquenta e um reais e quarenta 

centavos).De acordo com o manual de cálculos da Justiça Federal, até 

junho de 2009 eram aplicadas taxas de juros de 1% ao mês, de julho de 

2009 a abril de 2012 essas taxas passaram para 0,5% ao mês e a partir 

de maio de 2012 é usado o mesmo percentual de juros incidentes sobre a 

caderneta de poupança.Desta forma, considerando que este Juízo não 

tem conhecimentos técnicos para aferir a correção dos cálculos 

apresentados pelas partes, remeta-se os autos à contadoria deste Juízo, 

a fim de que calcule o valor a ser pago pelo embargante, nos termos do 

acórdão proferido.Com a juntada do cálculo, intimem-se as partes para 

que sobre ele se manifestem, no prazo de 10 (dez) dias.Cumpra-se.Após, 

volvam-me conclusos.Guiratinga/MT, 25 de setembro de 2018.Aroldo José 

Zonta BurgarelliJuíz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32974 Nr: 109-35.2014.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zulmira Barbosa de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Keyla Goulart Teixeira Acuña - 

OAB:14.818-MT, Suenne Oliveira de Souza Borges - OAB:7135/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Estado de 

Mato Grosso - OAB:Av.Rubens Mendo

 Autos n° 109-35.2014.811.0036 (32974)

Liquidação de Sentença por Arbitramento

Decisão.

Vistos.

Trata-se de liquidação de sentença por arbitramento, conforme 

determinado no Acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça juntado às fls. 

185/194.

1) Nos termos do art. 510 do NCPC e da petição da parte exequente de fls. 

263/268, para início do presente incidente processual, DETERMINO a 

INTIMAÇÃO PESSOAL da parte executada ESTADO DO MATO GROSSO, 

com carga/remessa dos autos, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

APRESENTE os pareceres, cálculos ou documentos necessários, no 

intuito de elucidar o valor da liquidação da sentença, sob pena de 

preclusão de direitos.

 2) Além disso, DEFIRO, por ora, o item “d” do petitório de fls. 265/270, de 

modo que DETERMINO que o ESTADO DO MATO GROSSO, nesse mesmo 

prazo fixado, JUNTE aos autos as fichas financeiras da parte exequente, 

referentes aos 05 (cincos) anos anteriores a propositura da presente 

ação, incluindo os anos de 1992, 1993 e 1994, para possibilitar eventual 

perícia contábil.

3) Após o transcurso do prazo mencionado, INTIME-SE a parte exequente 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se nos autos requerendo 

o que entender de direito, sob pena de extinção do presente feito.

4) Por fim, CERTIFICA-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Guiratinga/MT, 25/09/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 3346 Nr: 692-11.2000.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Karine Fagundes Garcia Duarte Alves Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sussumo Sato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Janssen Nogueira - 

OAB:MT- 19.081-A, Karine Fagundes Garcia Duarte Alves Pinto - 

OAB:6294-A/MT, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:MT14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Jesus Custódio - 

OAB:3.727

 Autos n° 692-11.2000.811.0036 (3346)

Cumprimento de Sentença

 Decisão.

Vistos etc.

 DEFIRO o pedido da parte exequente de fl. 277, pois a parte exequente 

apresentou nos autos as informações e documentos indicados pelo CDL e 

Serasa (fls. 267/268) para a inclusão do executado em seus bancos de 

dados.

1) Dessa forma, OFICIEM-SE os referidos órgãos de proteção ao crédito, 

incluindo junto ao ofício a petição e os documentos constantes às fls. 

277/278, para que eles, no prazo de 10 (dez) dias, cumpram a decisão de 

fls. 236/236v, referente a inscrição do nome do devedor no cadastro 

negativo de crédito, juntando nestes autos, posteriormente, o referido 

comprovante, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$500,00 

(quinhentos reais), além de responder por crime de desobediência.

2) Após, o transcurso do mencionado prazo, INTIME-SE a parte 

exequente, para que no prazo de 10 (dez) dias manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena do presente feito ser 

encaminhado para o arquivo provisório para aguardar o efetivo 

cumprimento da penhora no rosto dos autos concedida neste feito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 24/09/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 60156 Nr: 2347-85.2018.811.0036
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 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hernando dos Santos de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ciretran de Guiratinga - DETRAN-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dejalma Ferreira dos Santos - 

OAB:12062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, de ofício, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do Novo CPC.DEIXO de 

condenar o impetrante em honorários sucumbenciais e custas judiciais as 

partes, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/09 e da Constituição do Estado 

de Mato Grosso, art. 10, inciso XXII.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Transitado em julgado, em nada sendo requerido: 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

praxe.Guiratinga/MT, 26/09/2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33000 Nr: 126-71.2014.811.0036

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Gabriel de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neide Maria de Souza Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Amâncio de Carvalho - 

OAB:6019-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Rodrigues de 

Almeida - OAB:12401-B/MT

 Autos n° 126-71.2014.811.0036 (33000)

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido do exequente juntado às fl. 53/54.

 1) CORRIJA-SE a autuação para que passe a constar no Sistema Apolo, 

bem como na capa dos autos como tipo de ação: Cumprimento de 

Sentença.

2) INTIME-SE a parte executada para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

PAGUE a integralidade do débito calculado referente AO VALOR DOS 

HONORÁRIOS SUCUBENCIAIS conforme condenação presente na 

sentença, sob pena de aplicação de multa no percentual de 10% (dez por 

cento) sobre o valor exigido, sem prejuízos dos atos processuais 

necessários à expropriação de tantos bens quantos forem necessários 

para a satisfação da obrigação (art. 523, §1º e §3º do Novo CPC) ou 

APRESENTE os embargos à execução, nos termos do art. 914 e seguintes 

do Novo CPC.

3) INTIME-SE ainda a parte EXECUTADA que transcorrido o prazo previsto 

no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525 do 

NCPC).

4) Esgotado o prazo para pagamento, com ou sem manifestação do 

Executado, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de 

direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do presente feito.

5) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e DEVOLVAM os autos conclusos.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 25/09/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 5062 Nr: 332-71.2003.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elemar Elio Perinazzo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Alves Feitosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silêno Rezende Tavares - 

OAB:5.652

 Autos n° 332-71.2003.811.0036 (5062)

Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

1) CIENTE da Certidão de fl. 306 a qual informa que decorreu o prazo para 

o exequente manifestar no presente feito.

2) Dessa forma, CUMPRA-SE a serventia integralmente a decisão de fl. 

293.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 26/09/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33941 Nr: 820-40.2014.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Vieira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amâncio de Barros - 

OAB:282.075/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janriê Rodrigues 

Reck-Procurador Federal - OAB:59323, Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 33941

 Sentença

Expeçam-se os alvarás de levantamento eletrônico nas contas bancárias 

informadas, correspondente ao montante de cada beneficiário.

Cumpra-se, atentando-se a Secretaria para a Ordem de Serviço nº 

03/2014.

Considerando o pagamento da obrigação, com supedâneo no art. 924, II, 

do NCPC, extingo o feito com resolução de mérito.

Intimem-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 25 de setembro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32749 Nr: 1269-32.2013.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Serafim José de Barros Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Júlio Alfredo Gonzaga Silva Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristina Kristoschek Mayer - 

OAB:13.170, Enio Zanatta - OAB:13.318, Léa Carvalho Moraes 

Brzezinski - OAB:3295-B

 Autos n° 1269-32.2013.811.0036 (32749)

Cumprimento de sentença

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido da parte exequente juntado às fls. 121/122.

 1) CORRIJA-SE a autuação para que passe a constar no Sistema Apolo, 

bem como na capa dos autos como tipo de ação: Cumprimento de 

Sentença.

2) INTIME-SE a parte executada para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

PAGUE a integralidade do débito calculado, sob pena de aplicação de 

multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor exigido e, 

também, do honorário do advogado de 10% (dez por cento), sem prejuízos 

dos atos processuais necessários à expropriação de tantos bens quantos 

forem necessários para a satisfação da obrigação (art. 523, §1º e §3º do 

Novo CPC) ou APRESENTE os embargos à execução, nos termos do art. 

914 e seguintes do Novo CPC.

3) INTIME-SE ainda a parte EXECUTADA que transcorrido o prazo previsto 
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no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525 do 

NCPC).

4) Esgotado o prazo para pagamento, com ou sem manifestação do 

Executado, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de 

direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do presente feito.

5) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e DEVOLVAM os autos conclusos.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 25/09/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 7459 Nr: 134-63.2005.811.0036

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademyr César Franco - 

OAB:14.091, Carlos Rezende Junior - OAB:9059/MT, JACKSON 

NICOLA MAIOLINO - OAB:17147/O, Renata Pimenta de Medeiros - 

OAB:9844/MT, Rogério Alves Arcoverde - OAB:6761/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

 Certifico e dou fé que, nesta data, habilitei o Dr. Rogério Arcoverde como 

advogado da parte inventariante, conforme substabelecimento de fls. 

329/330. Fica a parte inventariante intimada sobre o retorno dos autos a 

fim de que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, vez que o acórdão 

transitou em julgado dia 09/08/2018, na forma da certidão de fl. 327. 

Decorrido o prazo os autos serão arquivados, nos termos do item 5.16.22 

da CNG.

Guiratinga - MT, 26 de setembro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32573 Nr: 1113-44.2013.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Carlos Carbonato Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo André Guimarães de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rubson Pereira Guimarães - 

OAB:18.839-MT

 Autos n° 1113-44.2013.811.0036 (32573)

Cumprimento de sentença

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido da parte exequente juntado às fls. 122/125.

 1) CORRIJA-SE a autuação para que passe a constar no Sistema Apolo, 

bem como na capa dos autos como tipo de ação: Cumprimento de 

Sentença.

2) INTIME-SE a parte executada para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

PAGUE a integralidade do débito calculado, sob pena de aplicação de 

multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor exigido e, 

também, do honorário do advogado de 10% (dez por cento), sem prejuízos 

dos atos processuais necessários à expropriação de tantos bens quantos 

forem necessários para a satisfação da obrigação (art. 523, §1º e §3º do 

Novo CPC) ou APRESENTE os embargos à execução, nos termos do art. 

914 e seguintes do Novo CPC.

3) INTIME-SE ainda a parte EXECUTADA que transcorrido o prazo previsto 

no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525 do 

NCPC).

4) Esgotado o prazo para pagamento, com ou sem manifestação do 

Executado, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de 

direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do presente feito.

5) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e DEVOLVAM os autos conclusos.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 24/09/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33080 Nr: 183-89.2014.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilton Ferreira Cezar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 Autos n° 183-89.2014.811.0036 (33080)

Ação Previdenciária

Decisão.

Vistos etc.

DEIXO, por ora, de analisar o petitório que dar início ao cumprimento da 

sentença de fls. 90/93, pois observa-se que a referida petição foi ajuizada 

em momento inoportuno, uma vez que o requerido Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS) ainda não foi intimado, pessoalmente, da sentença 

de fls. 84/87, por meio da remessa/carga dos autos, considerando que na 

presente hipótese o requerido deverá ter exame integral do feito.

Dessa forma:

1) POSTERGO a análise da petição de cumprimento de sentença (fls. 

90/93), para momento posterior a certificação do trânsito em julgado desta 

ação.

2) INTIME-SE o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) da sentença 

presente nos autos, com a remessa/carga dos autos ao seu 

representante jurídico, para que no prazo legal, requeira o que entender 

de direito.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 24/09/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15278 Nr: 20-51.2010.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Fonseca Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christian Neves de Castilho - 

OAB:146920/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Binotto de Oliveira - 

OAB:277.014-SSP/SP,  Fabio Davanso dos Santos  - 

OAB:13.979-SSP/SP, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A/MT, 

José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:MT 14.258-A, Sérvio Túlio 

de Barcelso - OAB:14.258-A

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo as partes através de seus advogados para 

que no prazo de 05 (cinco) dias se manifestem acerca do laudo pericial de 

fls. 464/485.

Guiratinga - MT, 26 de setembro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32858 Nr: 12-35.2014.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Graças Morais de Mesquita

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Keyla Goulart Teixeira Acuña - 

OAB:14.818-MT, Suenne Oliveira de Souza Borges - OAB:7135/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador da Fazenda 

Pública Estadual de MT - OAB:

 Autos n° 12-35.2014.811.0036 (32858)

Liquidação de Sentença por Arbitramento

Decisão.

Vistos.

Trata-se de liquidação de sentença por arbitramento, conforme 

determinado no Acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça juntado às fls. 

202/210.

1) Nos termos do art. 510 do NCPC e da petição da parte exequente de fls. 

265/270, para início do presente incidente processual, DETERMINO a 

INTIMAÇÃO PESSOAL da parte executada ESTADO DO MATO GROSSO, 

com carga/remessa dos autos, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

APRESENTE os pareceres, cálculos ou documentos necessários, no 

intuito de elucidar o valor da liquidação da sentença, sob pena de 

preclusão de direitos.

 2) Além disso, DEFIRO, por ora, o item “d” do petitório de fls. 265/270, de 

modo que DETERMINO que o ESTADO DO MATO GROSSO, nesse mesmo 

prazo fixado, JUNTE aos autos as fichas financeiras da parte exequente, 

referentes aos 05 (cincos) anos anteriores a propositura da presente 

ação, incluindo os anos de 1992, 1993 e 1994, para possibilitar eventual 

perícia contábil.

3) Após o transcurso do prazo mencionado, INTIME-SE a parte exequente 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se nos autos requerendo 

o que entender de direito, sob pena de extinção do presente feito.

4) Por fim, CERTIFICA-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Guiratinga/MT, 25/09/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 17616 Nr: 1046-50.2011.811.0036

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Associação dos Agentes Comunitários de Saúde e 

Endemias do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Zamproni Branco - 

OAB:2062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Luiz Alves de Matos 

- OAB:19730/MT

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo 

Código de Processo Civil.SEM condenação ao pagamento de custas e de 

honorários advocatícios, visto que a sentença foi cumprida sem qualquer 

resistência da parte executada.Após, certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE o presente feito, com as baixas e anotações de estilo, 

independentemente de nova determinação.P.I.C.Guiratinga/MT, 

25/09/2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 35563 Nr: 97-84.2015.811.0036

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio de Abreu Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLES FELIPE VIEIRA 

LOPES MARTINS - OAB:24816/O

 Vistos etc.

 Tendo em vista a necessidade de nomeação de Advogada Dativa para o 

ato, NOMEIO o Dr. Thalles Felipe Lopes Vieira Martins.

 Tendo em vista a declaração do reeducando concedo o prazo de cinco 

(05) dias, para que o mesmo traga aos autos cópia dos documentos que 

comprova o cumprimento da prestação de serviço a comunidade 

declarada. Outrossim ressalto que o reeducando conforme audiência 

admonitória tinha obrigação de cumprir de sete horas (07hs) horas 

semanais, entretanto estava cumprindo o dobro, 13 horas semanais. Caso 

reste comprovado o período indicado pelo reeducando de cumprimento de 

prestação de serviços a comunidade, estará praticamente extinta a sua 

pena.

Por fim, falta ainda o pagamento da pena de multa, o qual determino que a 

secretaria faça calculo da pena de multa a ser paga e intime o reeducando 

para seu pagamento integral.

Com ajuntada do documento, vista dos autos ao Ministério Público

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30413 Nr: 255-47.2012.811.0036

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Augusto Ribeiro da Silva -ME, Carlos Augusto 

Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jandira Paulino Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Junior - OAB:3719, 

Fabiano Joaquim Quinebre - OAB:12196/MT, Juliano Cesar 

Clemente - OAB:14340/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Custódio de Carvalho 

- OAB:9508/MT

 Autos n° 255-47.2012.811.0036 (30413)

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido de desarquivamento do processo de fl. 478, uma vez que 

as custas foram devidamente quitadas conforme comprovante de fls. 

478v.

 Além disso, DEFIRO também os pedidos do exequente referentes ao 

cumprimento de sentença (fl. 479/480).

 Diante do exposto:

1) CORRIJA-SE a autuação para que passe a constar no Sistema Apolo, 

bem como na capa dos autos como tipo de ação: Cumprimento de 

Sentença.

2) INTIME-SE a parte executada para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

PAGUE a integralidade do débito calculado referente AO VALOR DOS 

HONORÁRIOS SUCUBENCIAIS conforme condenação presente na 

sentença, sob pena de aplicação de multa no percentual de 10% (dez por 

cento) sobre o valor exigido, sem prejuízos dos atos processuais 

necessários à expropriação de tantos bens quantos forem necessários 

para a satisfação da obrigação (art. 523, §1º e §3º do Novo CPC) ou 

APRESENTE os embargos à execução, nos termos do art. 914 e seguintes 

do Novo CPC.

3) INTIME-SE ainda a parte EXECUTADA que transcorrido o prazo previsto 

no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525 do 

NCPC).

4) Esgotado o prazo para pagamento, com ou sem manifestação do 

Executado, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de 

direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do presente feito.

5) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e DEVOLVAM os autos conclusos.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 25/09/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 59960 Nr: 2285-45.2018.811.0036

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTENCYR RODRIGUES SANTIAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LAZARA DA CUNHA VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kadmo Martins Ferreira Lima - 

OAB:7039-B/MT, PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK - OAB:12496

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2286-45.2018.811.0036 (59960)

Ação de Reintegração de Posse

Decisão.

Vistos etc.
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Observa-se na petição retro que a parte autora realizou devidamente 

emenda à exordial, conforme determinado por este Juízo.

1) Dessa forma, CORRIJA-SE a autuação do presente feito, para que 

passe a contar como valor da causa o valor de R$ 289.000,00 (duzentos 

e oitenta e nove mil reais).

2) Em análise da petição inicial e dos documentos em anexo, resto 

convicto da necessidade de postergar o exame do pedido liminar, para 

que primeiramente seja realizada a constatação da área por meio de 

inspeção, in loco, a ser realizada pelo Oficial de Justiça, para o 

esclarecimento dos fatos e auxílio para a convicção deste Juízo.

Assim, após a comprovação do depósito das diligências, EXPEÇA-SE o 

competente MANDADO DE CONSTATAÇÃO para que o Oficial de Justiça, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, com REFORÇO POLICIAL se 

necessário for, averigue junto ao imóvel objeto da presente lide, as 

seguintes questões, com a juntada de fotografias:

a) Se o imóvel objeto da presente lide é totalmente delimitado com a 

construção de cercas divisórias.

b) Se o imóvel objeto da presente Ação se encontra ocupado, 

identificando devidamente os ocupantes e constando no Auto os motivos 

revelados por eles para estarem no imóvel.

c) Se há algum indício de que houve limpeza da área e se a casa 

construída na área encontra-se fechada, de modo que não é possível 

adentrar na mesma.

d) E outras informações que o Nobre Meirinho entender necessário 

constar no Auto.

3) Após a juntada das constatações pelo Oficial de Justiça, VOLTE, 

urgentemente, os autos conclusos para o julgamento do pedido liminar.

Intime-se. Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 26/09/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 59960 Nr: 2285-45.2018.811.0036

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTENCYR RODRIGUES SANTIAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LAZARA DA CUNHA VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kadmo Martins Ferreira Lima - 

OAB:7039-B/MT, PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK - OAB:12496

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, 

comprovar nos autos o pagamento da condução da Oficiala de Justiça, 

bem como informar o que mais for necessário para efetivar o cumprimento 

do MANDADO DE CONSTATAÇÃO. Guiratinga - MT, 26 de setembro de 

2018.

Analista Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 54187 Nr: 11-11.2018.811.0036

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Conceição de Carvalho Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Assis da Silva Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER PEREIRA DE ASSIS - 

OAB:8066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Dauber Ferreira da 

Silva - OAB:23723, Fernando Ferreira da Silva - OAB:14924-O/MT

 Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência 

exposto às fls. 73/80, para isso:1) DETERMINO o bloqueio/indisponibilidade 

da matrícula 9.345 do CRI desta Comarca para que a Oficial não possa 

mais nela praticar qualquer ato, enquanto perdurar a lide, salvo com 

autorização judicial, permitindo-se, todavia, aos interessados a prenotação 

de seus títulos, que ficarão com o prazo prorrogado até a solução do 

bloqueio, conforme permite o §4º do 214 da Lei de Registros Públicos. 

Nesse sentido, EXPEÇA-SE o competente Mandado.2) Dando 

prosseguimento ao feito, com fundamento nos princípios do contraditório e 

da ampla defesa, INTIME-SE a parte REQUERIDA, por meio de seu 

advogado constituído, a fim de que especifique e justifique as provas que 

ainda pretende produzir, no prazo de 10 (dez) dias, ou manifestem-se pelo 

interesse do julgamento antecipado da lide.3) Por fim, CERTIFIQUE-SE a 

serventia e VOLTEM os autos conclusos.Intime-se. Cumpra-se.Expeça-se 

o necessário.Guiratinga/MT, 26/09/2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 57815 Nr: 1489-54.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gebice de Souza Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERT LUIS DE SOUZA 

CONCEIÇÃO - OAB:21251/O

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresentar Réplica à Contestação de Ref. 13.

Guiratinga - MT, 26 de setembro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 39396 Nr: 1549-32.2015.811.0036

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Leomar 

Gomes Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT, Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - 

Promotora de Justiça - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Luiz Alves de Matos 

- OAB:19730/MT, Procurador do Estado de Mato Grosso - 

OAB:Av.Rubens Mendo

 Ex positis, patente o desinteresse com o andamento e prosseguimento do 

feito, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso III e §1º do Novo Código de 

Processo Civil.CONDENO a parte exequente ao pagamento das custas e 

despesas processuais, contudo tendo em vista que a parte exequente é 

beneficiária da justiça gratuita, o referido valor deverá ser executado nos 

termos presentes no art. 98, §3º do NCPC.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitado em julgado, em nada 

sendo requerido. ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

praxe.Guiratinga/MT, 26/09/2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31625 Nr: 218-83.2013.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DdMDG, DdMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RTeLL, ISdARS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexander Zardini Dourado - 

OAB:7.022-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANNA VILELA DE 

MORAES - OAB:7045, Alex Moreira Pereira - OAB:24064/0, André 

Luis Xavier Machado - OAB:7.676, Aotory da Silva Souza - 

OAB:7785/MS, Carla Aquoti De Almeida Castro Amorim - 

OAB:9.504-A, Daniela Cristina Vaz Cristina - OAB:11.660, Daniele 

Cristine de Souza Vieira - OAB:327.504-SP, Evandro Cesar 
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Alexandre dos Santos - OAB:13431-A, Fernanda Dauber Ferreira da 

Silva - OAB:23723, Kelson Giordani Miranda da Silva - OAB:15.617, 

Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT, Maria Fernanda Ametila de 

Barros Oliveira - OAB:13269-MS, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A/MT, Rogerson Rímoli - OAB:9.132-A

 Intimar as partes acerca do retorno dos autos a secretaria e REABERTO o 

prazo para as partes apresentarem querendo contrarazões ao recurso 

adesivo apresentado pelo requerido ITAU SEGUROS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 59679 Nr: 2184-08.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GWdOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kenia Marlova Forgiarini - 

OAB:16610/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora, através de sua advogada, 

acerca da audiência designada à Ref. 06.

Guiratinga - MT, 26 de setembro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 59888 Nr: 2265-54.2018.811.0036

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PL PESQUISA E PRODUÇÃO DE SEMENTES LTDA., Basf 

Agricultural Solutuons US LLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Augustin, Guilherme Augustin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiana Tiberio Luz - 

OAB:196959/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2265-54.2018.811.0036 (59888)

Ação de Produção Antecipada de Prova

Despacho.

Vistos etc.

1) CIENTE da Decisão Monocrática do Egrégio Tribunal de Justiça que 

indeferiu a inicial do Mandado de Segurança de nº 

1011034-45.2018.8.11.0000, impetrado por PL PESQUISA E PRODUÇÃO 

DE SEMENTES LTDA e BASF SA (fls. 598/603).

2) CIENTE, também, do comprovante de quitação das custas para 

distribuição da Carta Precatória de citação/intimação dos requeridos (fls. 

605/606).

3) Assim, CUMPRA-SE a serventia integralmente os dispositivos das 

decisões anteriores, principalmente, EXPEÇA-SE, com urgência, a Carta 

Precatória para citação/intimação dos requeridos nos termos já 

determinados.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 26/09/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 59679 Nr: 2184-08.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GWdOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kenia Marlova Forgiarini - 

OAB:16610/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Processe-se em segredo de justiça, conforme determina o artigo 189, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Defiro os benefícios da justiça gratuita à parte requerente.

Atento às condições pessoais do alimentante e dos alimentados, arbitro 

ALIMENTOS PROVISÓRIOS em favor do menor, no valor de R$ 385,60 

(trezentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos), equivalente a 

40% do salário mínimo vigente, devidos a partir da citação, que deverão 

ser pagos diretamente à representante legal do Requerente.

Analisando os autos, entendo ser necessária a tentativa de conciliação 

entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, 

contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a 

formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem como, 

dos envolvidos.

Assim, com supedâneo no artigo 334 do CPC, encaminhem-se os autos à 

Conciliadora do Juízo para designação de audiência de conciliação.

Após, cite-se o requerido para cumprimento da liminar e intimem-se para 

comparecerem à audiência.

Atente-se à norma disposta no artigo 334 da legislação processual para 

que a audiência seja designada com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, devendo o requerido ser citado com, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência.

Em caso de êxito na composição amigável, volte-me conclusos para 

homologação.

O não comparecimento do autor implicará em arquivamento do pedido, e a 

ausência do requerido em revelia, nos termos do artigo 7º da Lei 5.478/68.

 Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 11 de setembro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 57815 Nr: 1489-54.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gebice de Souza Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERT LUIS DE SOUZA 

CONCEIÇÃO - OAB:21251/O

 Posto isso, não estando presentes os requisitos insertos no art. 300, do 

Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de Tutela Antecipada. 

Preenchidos os requisitos legais, condições da ação e pressupostos 

processuais, recebo a inicial.Inicialmente defiro os benefícios da justiça 

gratuita.Cite-se o réu da presente ação.Considerando o Ofício Circular 

AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, deixo de designar audiência de 

conciliação entre as partes, uma vez que demonstrou que não possui 

interesse na autocomposição. Desta feita, abra-se prazo para 

contestação, nos termos do art. 335, do Novo Código de Processo 

Civil.Consigne-se que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC, art. 

344).Decorrido o prazo certifique-se, havendo resposta, intime-se a parte 

autora para réplica.Após, conclusos. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se.Guiratinga/MT, 14 de junho de 2018.Aroldo José Zonta 

BurgarelliJuíz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010052-66.2016.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA COSTA E CASTRO (ADVOGADO(A))

JUVERCIO ALVES GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Decurso de Prazo Certifico 

que os autos retornaram da Turma Recursal nesta data, com certidão de 

trânsito em julgado da decisão em 21/09/2018. Nesta ocasião, INTIMO as 

partes para que tomem conhecimento do retorno dos autos, bem como 

para que requeiram o que entenderem de direito. O referido é verdade e 
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dou fé. GUIRATINGA, 27 de setembro de 2018. ANIVALDO CAVALCANTE 

RIBEIRO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY 

INTERNACIONAL, 1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 

78760-000 TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010052-66.2016.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA COSTA E CASTRO (ADVOGADO(A))

JUVERCIO ALVES GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Decurso de Prazo Certifico 

que os autos retornaram da Turma Recursal nesta data, com certidão de 

trânsito em julgado da decisão em 21/09/2018. Nesta ocasião, INTIMO as 

partes para que tomem conhecimento do retorno dos autos, bem como 

para que requeiram o que entenderem de direito. O referido é verdade e 

dou fé. GUIRATINGA, 27 de setembro de 2018. ANIVALDO CAVALCANTE 

RIBEIRO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY 

INTERNACIONAL, 1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 

78760-000 TELEFONE: (66) 34311387

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 90583 Nr: 1913-13.2018.811.0096

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GNM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) RECEBO a inicial em todos os seus termos.Processem em segredo de 

justiça (CPC, art. Art. 189, II).DEFIRO o pedido de Justiça gratuita.DEFIRO o 

pedido de busca de endereço do requerido, mediante consulta aos órgãos 

conveniados ao TJMT, bem como, sejam oficiadas as empresas de 

telefonia e Energisa. Se positiva a localização de endereço, proceda-se a 

citação imediatamente.Acerca do pedido de alimentos provisórios, resta 

provado o estado de filiação, porém em razão da não comprovação da 

renda do alimentante, FIXO alimentos provisórios no importe 

correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, a 

serem pagos a partir da citação, mediante recibo de pagamento, sendo 

que poderá ser modificado a qualquer tempo, acaso se verifique ser outra 

a realidade do binômio possibilidade/necessidade.Outrossim, entendo ser 

necessária a tentativa de conciliação entre as partes, pois além de 

fomentar a pacificação social dos conflitos, contribui para a célere 

resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de acordo que 

melhor atenda seus interesses, bem como, dos envolvidos.Assim sendo, 

com supedâneo no artigo 334 do Código de Processo Civil, determino que 

seja designada audiência de conciliação, conforme pauta do (a) 

conciliador (a) deste juízo.Cite-se e intime-se a parte ré e intime-se ainda a 

parte autora a fim de que compareçam à audiência de conciliação a ser 

designada.Na audiência de conciliação, se não houver acordo, poderá o 

réu contestar, desde que o faça por intermédio de advogado, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da audiência de conciliação.Para melhor 

análise de pleito de regulamentação de guarda, INTIME-SE a Equipe 

Multidisciplinar deste Juízo para que, no prazo de 10 (dez) dias, realize 

estudo Psicossocial no endereço da requerente. Considerando que a 

causa envolve interesse de incapaz INTIME-SE o Ministério Público, na 

forma do artigo 178, inciso II do CPC.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Itaúba, 17 de setembro de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 90527 Nr: 1871-61.2018.811.0096

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1871-61.2018.811.0096 (Código: 90527)

Autor: Cleonice Ferreira

Requerido: Valdeci Gonçalves Barbosa

Vistos.

RECEBO a inicial em todos os seus termos.

Processem em segredo de justiça (CPC, art. Art. 189, II).

DEFIRO o pedido de Justiça gratuita.

Acerca do pedido de alimentos provisórios, resta provado o estado de 

filiação, porém em razão da não comprovação da renda do alimentante, 

FIXO alimentos provisórios no importe correspondente a 30% (trinta por 

cento) do salário mínimo vigente, a serem pagos a partir da citação, 

mediante recibo de pagamento, sendo que poderá ser modificado a 

qualquer tempo, acaso se verifique ser outra a realidade do binômio 

possibilidade/necessidade.

Outrossim, entendo ser necessária a tentativa de conciliação entre as 

partes, pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, contribui 

para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de 

acordo que melhor atenda seus interesses, bem como, dos envolvidos.

Assim sendo, com supedâneo no artigo 334 do Código de Processo Civil, 

determino que seja designada audiência de conciliação, conforme pauta 

do (a) conciliador (a) deste juízo.

Cite-se e intime-se a parte ré e intime-se ainda a parte autora a fim de que 

compareçam à audiência de conciliação a ser designada.

Na audiência de conciliação, se não houver acordo, poderá o réu 

contestar, desde que o faça por intermédio de advogado, no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da audiência de conciliação.

Para melhor análise de pleito de regulamentação de guarda, INTIME-SE a 

Equipe Multidisciplinar deste Juízo para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

realize estudo Psicossocial no endereço da requerente.

 Considerando que a causa envolve interesse de incapaz INTIME-SE o 

Ministério Público, na forma do artigo 178, inciso II do CPC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Itaúba, 17 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 90543 Nr: 1883-75.2018.811.0096

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1883-75.2018.811.0096 (Código: 90543)

Autor: Nilceia dos Santos Lima

Requerido: Vangeilton Silva Ferreira

Vistos.

RECEBO a inicial em todos os seus termos.

Processem em segredo de justiça (CPC, art. Art. 189, II).

DEFIRO o pedido de Justiça gratuita.

Acerca do pedido de alimentos provisórios, resta provado o estado de 

filiação, porém em razão da não comprovação da renda do alimentante, 

FIXO alimentos provisórios no importe correspondente a 30% (trinta por 

cento) do salário mínimo vigente, a serem pagos a partir da citação, 

mediante recibo de pagamento, sendo que poderá ser modificado a 

qualquer tempo, acaso se verifique ser outra a realidade do binômio 

possibilidade/necessidade.

Outrossim, entendo ser necessária a tentativa de conciliação entre as 

partes, pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, contribui 

para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de 
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acordo que melhor atenda seus interesses, bem como, dos envolvidos.

Assim sendo, com supedâneo no artigo 334 do Código de Processo Civil, 

determino que seja designada audiência de conciliação, conforme pauta 

do (a) conciliador (a) deste juízo.

Cite-se e intime-se a parte ré e intime-se ainda a parte autora a fim de que 

compareçam à audiência de conciliação a ser designada.

Na audiência de conciliação, se não houver acordo, poderá o réu 

contestar, desde que o faça por intermédio de advogado, no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da audiência de conciliação.

Para melhor análise de pleito de regulamentação de guarda, INTIME-SE a 

Equipe Multidisciplinar deste Juízo para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

realize estudo Psicossocial no endereço da requerente.

 Considerando que a causa envolve interesse de incapaz INTIME-SE o 

Ministério Público, na forma do artigo 178, inciso II do CPC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Itaúba, 17 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 21207 Nr: 27-38.2002.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA PÚBLICA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA M. DE SOUZA FIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Antonio de Lima - 

OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 27-38.2002.811.0096 (Código 21207)

Exequente: União – Fazenda Pública Nacional

Executado: Sonia M. de Souza Fiel

Vistos.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal da 

1º Região, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no prazo de 15 

(quinze) dias.

Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Itaúba, 25 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 44226 Nr: 1110-16.2007.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO DE SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1110-16.2007.811.0096 (Código 44226)

Exequente: Fazenda Nacional

Executado: Adão de Souza Lima

Vistos.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal da 

1º Região, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no prazo de 15 

(quinze) dias.

Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Itaúba, 25 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70050 Nr: 307-57.2012.811.0096

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREZA TANHOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú S/A, Banco HSBC Bank Brasil S. A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Ferreira da Rocha 

Junior - OAB:MT 6908-A, MARLY GAVIOLI - OAB:18740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:14.992-A

 Autos n° 307-57.2012.811.0096 (Código 70050)

Requerente: Andreza Tanholi

Requerido: Banco Itaú S/A e outro.

Vistos.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Itaúba, 25 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 87017 Nr: 1689-46.2016.811.0096

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO MARTIN TEIXEIRA, NIVALDO FELISBINO 

TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NESTOR HELLER, LOURINHA VOLKEN 

HELLER, UDO HELLER, LEVINO HELLER, INGO HELLER, LOURINHA 

VOLKEN HELLER, BRUNO HELLER, EDMAR KOHLER HELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denovan Isidoro de Lima - 

OAB:MT-3099, Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Admar Agostini Mânica - 

OAB:MT-3560, Edson Plens - OAB:5603/MT

 Autos n° 1689-46.2016.811.0096 (Código 87017)

Requerente: Fabiano Martin Teixeira e outro

Requerido: Nestor Heller e outros.

Vistos.

Considerando o petitório de fls. 58/67, INTIME-SE a parte autora para que, 

querendo, manifeste-se no que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Itaúba, 24 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 43399 Nr: 282-20.2007.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA PÚBLICA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIOMAR BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS 

LTDA-ME, NILSON JOSÉ DE MATOS, ANTÔNIO MARCOS COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecida de Castro Martins 

- OAB:7.453/MT, Juliana Kimie de Mello Leme Nakamura - 

OAB:9.360/E, Persion Aldemani Martins de Freitas - OAB:8.323/E

 Autos n° 282-20.2007.811.0096 (Código 43399)

Exequente: União – Fazenda Pública Nacional

Executados: Niomar Beneficiamento de Madeiras LTDA-ME e outros.

Vistos.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se a devolução dos AR’s, 

conforme fls. 154/155.

Sendo assim, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste-se no que entender de direito, sob pena de 

extinção.

Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Itaúba, 24 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70230 Nr: 491-13.2012.811.0096

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudinei Braz Augusto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Leme Antonio - 

OAB:12613-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 491-13.2012.811.0089 (Código 70230)

Requerente: Claudinei Braz Augusto

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Vistos.

Analisando atentamente os autos, em que pese o petitório de fls. 141/142, 

verifica-se que a parte autora não aportou aos autos a memória de cálculo 

pormenorizada acerca dos valores pugnados.

INTIME-SE a parte autora para que colacione aos autos a planilha de 

cálculo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Após, voltem-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Itaúba, 25 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70057 Nr: 314-49.2012.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edino Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Leme Antonio - 

OAB:12613-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 314-49.2012-811.0096 (Código 70057)

Requerente: Edino Soares

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Vistos.

I - Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, RECEBO o pedido de 

cumprimento de sentença. INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa do 

seu representante judicial, para que apresente impugnação no prazo de 

30 (trinta) dias como incidente a estes próprios autos.

II - Se não apresentada impugnação ou caso concorde com o cálculo 

apresentado, CERTIFIQUE-SE e, independentemente de novo despacho, 

EXPEÇA-SE o respectivo precatório, observando-se o disposto no art. 

100,CF/88, encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 

Em se tratando de obrigação de pequeno valor, proceda-se ao pagamento 

no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante 

depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do 

exequente (art. 535, § 3o ,NCPC).

III – Se apresentada impugnação, nos termos do art. 535, NCPC, 

CERTIFIQUE-SE a tempestividade, fazendo-me os autos CONCLUSOS.

IV - FIXO os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, na forma 

do artigo 85, § 2º, do CPC, os quais devem ser pagos em observância ao 

art.23, Lei 8.906/94.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Itaúba, 25 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 47001 Nr: 750-76.2010.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR DE LIMA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14205/MT

 “Vistos.

 Aguarde-se o cumprimento da Carta Precatória expedida às f. 182, pelo 

prazo 30 (trinta) dias.

Diligencie-se a Secretaria de Vara quanto ao cumprimento da missiva de f. 

185.

Aportando as missivas devidamente cumpridas, declaro desde já, 

encerrada a instrução processual.

Após, dê-se vista dos autos à defesa para apresentar alegações finais, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70905 Nr: 185-10.2013.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA BERLEZE PAGOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Leme Antonio - 

OAB:12613-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 185-10.2013.811.0096 (Código 70905)

Requerente: Marcia Berleze Pagotto

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Vistos.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal da 

1º Região, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no prazo de 15 

(quinze) dias.

Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Itaúba, 25 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 47507 Nr: 479-33.2011.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR NEURI BERNDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX MARCELINO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROGÉRIO MARÇAL - 

OAB:12.492 - B, Júlio Cesar Dambrós - OAB:OAB/MT 14.197, Ruy 

Barbosa Marinho Ferreira Kemper - OAB:OAB/MT 3.596-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 479-33.2011.811.0096 (Código 47507)

Exequente: Ademir Neuri Berndt

Executado: Alex Marcelino Pinto

Vistos.

Considerando o lapso temporal transcorrido nos autos, DETERMINO a 

intimação da parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê 

prosseguimento ao feito, pugnando o que entender de direito, sob pena de 

extinção.

Transcorrido o prazo in albis, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Itaúba, 25 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 44064 Nr: 948-21.2007.811.0096

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILCEU LUIZ GOTARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA NOGUEIRA VALADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:OAB/MT-6979-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14205/MT

 Processo n° 948-21.2007.811.0096 (Código 44064)

Requerente: Dilceu Luiz Gotardo

Requerido: Maria Nogueira Valada

S E N T E N Ç A

Vistos.

Trata-se de Ação de Usucapião proposta por Dilceu Luiz Gotardo em face 

de Maria Nogueira Valada, todos qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do procedimento, a parte autora, apesar de regularmente 

intimada da decisão de fls. 183/185, manifestou-se suscintamente à fl. 

187.

Destarte, por não promover os atos e diligências que lhe competiam, a 

parte autora, em tese, abandonou a causa, ocasionando a paralisação do 

feito desde o ano de 2017.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Decido.

Compulsando detidamente os autos verifica-se que na decisão de fls. 

183/185 foi determinada a suspensão do processo pelo prazo de 03 (três) 

meses e, após o transcurso do prazo a intimação da parte autora para 

proceder a regularização do polo passivo e apresentar a certidão negativa 

de matrícula do imóvel, o que não foi realizado, sendo peticionado à fl. 187 

o sucinto pedido de continuidade das diligências.

Diante do exposto, tendo em vista a desídia processual da parte autora, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro 

no artigo 485, III, do Novo Código de Processo Civil.

Eventuais custas pela parte requerente.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se. Intime-se.

 Às providências.

Itaúba, 25 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70335 Nr: 597-72.2012.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA PÚBLICA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO NORTE NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17824, Fabiano Gavioli Fachini - OAB:5425-B/MT, Fernanda 

Gavioli Fachini - OAB:11032/MT, Mateus Menegon - OAB:11.229-B

 Autos n° 597-72.2012.811.0096 (Código 70335)

Exequente: União – Fazenda Pública Nacional

Executado: Agro Norte Nutrição Animal LTDA – EPP

Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 167, de modo que SUSPENDO o presente feito pelo 

prazo de 120 (cento e vinte) dias.

Com o transcurso do prazo da suspensão, INTIME-SE a exequente para 

pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrendo o prazo in albis, INTIME-SE novamente a parte exequente 

para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Itaúba, 25 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 90236 Nr: 1683-68.2018.811.0096

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sr

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALTON VITAL PEREIRA - 

OAB:22371/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 90236.

Vistos etc.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código 

de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma legal.

 Defiro os benefícios da justiça gratuita à parte requerente.

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do 

mesmo codex, RECEBO a petição inicial.

Designe-se audiência de conciliação conforme pauta do conciliador (a) 

deste juízo.

Cite-se o réu, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo 

Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado de 

advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335.

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

 Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatória à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344).

Às providências.

 Itaúba, 21 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 90351 Nr: 1756-40.2018.811.0096

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÁRIO PAULO KRELING, LUCIA TANUS KRELING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILTO FRANCISCO DE CASTILHO, LUZIA 

ZOCATELI DE CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO GARCIA - OAB:48692

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Destarte, tendo em vista que a posse alegada traz aspectos que devem 

ser melhor esclarecidos, DESIGNO audiência de justificação, com 

fundamento no artigo 562, segunda parte, do Código de Processo Civil, 

para o dia 25/10/2018 às 14h00min. A audiência de justificação prévia 

“tem a única finalidade de dar elementos de cognição ao juiz, 

absolutamente sumários, a fim de que examine a possibilidade de 

conceder ou não a liminar. A prova, portanto, é exclusiva do autor. O réu, 

comparecendo a audiência, poderá reperguntar. A ele não é lícito, 

contudo, arrolar testemunhas nem requerer o depoimento pessoal do autor 

(Nery, RP 52/170).” (NERY, 2006, p. 767). (TJMT - SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 7113/2011 - Data de Julgamento: 

13-4-2011).CITE-SE a parte demandada e INTIME-SE para comparecimento 

à audiência de justificação, cientificando-os de que o prazo para contestar 

a ação contar-se-á da intimação da decisão que deferir ou não a medida 

liminar (CPC, art. 564, parágrafo único). INTIME-SE a parte autora para o 

comparecimento à solenidade designada, observando-se o artigo 455 do 

Código de Processo Civil.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS 

PROVIDÊNCIAS Itaúba, 20 de setembro de 2018.Jean Paulo Leão 

RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 90181 Nr: 1651-63.2018.811.0096

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENILTO FRANCISCO DE CASTILHO, LUZIA ZOCATELI 

DE CASTILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DÁRIO PAULO KRELING, LUCIA TANUS 

KRELING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA CASTILHO 

DE OLIVEIRA - OAB:17770/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Destarte, tendo em vista que a posse alegada traz aspectos que devem 

ser melhor esclarecidos, DESIGNO audiência de justificação, com 

fundamento no artigo 562, segunda parte, do Código de Processo Civil, 

para o dia 25/10/2018 às 10h30min. A audiência de justificação prévia 

“tem a única finalidade de dar elementos de cognição ao juiz, 

absolutamente sumários, a fim de que examine a possibilidade de 

conceder ou não a liminar. A prova, portanto, é exclusiva do autor. O réu, 

comparecendo a audiência, poderá reperguntar. A ele não é lícito, 

contudo, arrolar testemunhas nem requerer o depoimento pessoal do autor 

(Nery, RP 52/170).” (NERY, 2006, p. 767). (TJMT - SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 7113/2011 - Data de Julgamento: 

13-4-2011).CITE-SE a parte demandada e INTIME-SE para comparecimento 

à audiência de justificação, cientificando-os de que o prazo para contestar 

a ação contar-se-á da intimação da decisão que deferir ou não a medida 

liminar (CPC, art. 564, parágrafo único). INTIME-SE a parte autora para o 

comparecimento à solenidade designada, observando-se o artigo 455 do 

Código de Processo Civil.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 88675 Nr: 788-10.2018.811.0096

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRESSA CRISTINA ROVANI DEFACIO, SILAS 

ALBERTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO ROVANI, VALQUIRIA FERNADES 

MILDEBERG ROVANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Destarte, tendo em vista que a posse alegada traz aspectos que 

devem ser melhor esclarecidos, DESIGNO audiência de justificação, com 

fundamento no artigo 562, segunda parte, do Código de Processo Civil, 

para o dia 25/10/2018 às 10h00min. A audiência de justificação prévia 

“tem a única finalidade de dar elementos de cognição ao juiz, 

absolutamente sumários, a fim de que examine a possibilidade de 

conceder ou não a liminar. A prova, portanto, é exclusiva do autor. O réu, 

comparecendo a audiência, poderá reperguntar. A ele não é lícito, 

contudo, arrolar testemunhas nem requerer o depoimento pessoal do autor 

(Nery, RP 52/170).” (NERY, 2006, p. 767). (TJMT - SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 7113/2011 - Data de Julgamento: 

13-4-2011).CITE-SE a parte demandada e INTIME-SE para comparecimento 

à audiência de justificação, cientificando-os de que o prazo para contestar 

a ação contar-se-á da intimação da decisão que deferir ou não a medida 

liminar (CPC, art. 564, parágrafo único). INTIME-SE a parte autora para o 

comparecimento à solenidade designada, observando-se o artigo 455 do 

Código de Processo Civil.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 90838 Nr: 2047-40.2018.811.0096

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAKB, MLSK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RWPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL FERREIRA 

VASCONCELOS - OAB:24920/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2047-40.2018.811.0096 (Código: 90838)

Autor: Poliana Araujo Kogut Borguetti

Requerido: Robert Watilla Pereira de Souza

Vistos.

RECEBO a inicial em todos os seus termos.

Processem em segredo de justiça (CPC, art. Art. 189, II).

DEFIRO o pedido de Justiça gratuita.

Acerca do pedido de alimentos provisórios, resta provado o estado de 

filiação, porém em razão da não comprovação da renda do alimentante, 

FIXO alimentos provisórios no importe correspondente a 30% (trinta por 

cento) do salário mínimo vigente, a serem pagos a partir da citação, 

mediante recibo de pagamento, sendo que poderá ser modificado a 

qualquer tempo, acaso se verifique ser outra a realidade do binômio 

possibilidade/necessidade.

Outrossim, entendo ser necessária a tentativa de conciliação entre as 

partes, pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, contribui 

para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de 

acordo que melhor atenda seus interesses, bem como, dos envolvidos.

Assim sendo, com supedâneo no artigo 334 do Código de Processo Civil, 

determino que seja designada audiência de conciliação, conforme pauta 

do (a) conciliador (a) deste juízo.

Cite-se e intime-se a parte ré e intime-se ainda a parte autora a fim de que 

compareçam à audiência de conciliação a ser designada.

Na audiência de conciliação, se não houver acordo, poderá o réu 

contestar, desde que o faça por intermédio de advogado, no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da audiência de conciliação.

Para melhor análise de pleito de regulamentação de guarda, INTIME-SE a 

Equipe Multidisciplinar deste Juízo para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

realize estudo Psicossocial no endereço da requerente.

 Considerando que a causa envolve interesse de incapaz INTIME-SE o 

Ministério Público, na forma do artigo 178, inciso II do CPC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Itaúba, 17 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 83377 Nr: 1028-33.2017.811.0096

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELINO DE JESUS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalton Vital Pereira - 

OAB:22371/O

 Processo nº: 1028-33.2017.811.0096 (Código 83377)

Requerente: Delegacia Municipal de Itaúba/MT

Autor do Fato: Angelino de Jesus Santos

S E N T E N Ç A

Vistos.

Relatório dispensado, ex vi do artigo 81, § 3° da Lei 9.099/95.

DECIDO.

Os documentos à fl. 22, fl. 25, fls. 27/28 e fl. 30 comprovam o cumprimento 

integral da transação penal imposta ao suposto autor do fato ANGELINO 

DE JESUS SANTOS.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual pugnou pela extinção 

da punibilidade pelo cumprimento da transação penal, conforme fl. 31.

Diante do exposto, ante o cumprimento da transação penal, JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de ANGELINO DE JESUS SANTOS, no que 

concerne a fattispecie constante destes autos.

P.R.I.C.

Deixo de determinar a intimação pessoal do acusado, nos termos do 

Enunciado 105 do FONAJE, que dispõe que na hipótese de sentenças 

extintivas de punibilidade, é desnecessária a intimação do autor do fato ou 

do réu.

Nos termos do artigo 974 da CNGC, COMUNIQUE-SE a presente decisão 

aos órgãos de praxe, certificando-se as comunicações nos autos.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

Itaúba, 24 de setembro de 2018.
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Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 2296 Nr: 18-55.2003.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacir Arnaldo Minato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tractebel Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre dos Santos 

Pereira Vecchio - OAB:121049/SC, José Moacir Schmidt - 

OAB:7703/SC

 Código 2296

Vistos em correição.

Analisando os autos, verifico que o objeto da ação se refere ao saldo 

indenizatório fixado por desapropriação.

No entanto, insta consignar que foi determinada a suspensão do trâmite de 

todos os processos que versem sobre à taxa de juros compensatórios 

aplicável às ações de desapropriação. (Resp n. 1.328.993/CE pelo STJ).

Assim, SUSPENDO o curso dos autos em análise até o julgamento do 

recurso acima citado.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Itiquira/MT, 25 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 5601 Nr: 1236-50.2005.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleci Maria Rech

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odair Donizete Ribeiro - 

OAB:109334/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jussara Beatriz Oliveira de 

Oliveira - MD: Procuradora Federal - OAB:3650-MT

 Código 5601.

Vistos em correição.

Defiro o petitório de fls. 185/186.

Considerando que o valor do crédito é inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos (art. 17, § 1º, da Lei 10.259/2001), o que possibilita a Requisição 

de Pequeno Valor (RPV), a teor do art. 3º, §1º, da Resolução nº 405 do 

Conselho da Justiça Federal, de 9/6/2006, neste caso, proceda-se a 

requisição de pequeno valor – RPV - ao Presidente do Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, conforme preceituado no artigo 8º da 

referida resolução.

Nos termos do artigo 11 da resolução nº CJF-RES-2017/000458 de 04 de 

outubro de 2017, intime-se as partes para manifestarem-se acerca do 

inteiro teor do ofício requisitório expedido, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, decorrido o prazo sem manifestação, venham-me os autos para 

assinatura do RPV.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 25 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46028 Nr: 2056-83.2016.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirianni Locação de Bens Móveis Ltda-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Contern Construções e Comércio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Gabriel Ostti - 

OAB:368.208-SP, Karina Fernanda Soler Parra - OAB:180.361/SP, 

Thiago Munaro Garcia - OAB:248.371 SP

 CÓDIGO N.º 46028

Vistos em correição.

Diante de petitório e estando preenchidos os requisitos do art. 524, do 

CPC, converto o feito para cumprimento definitivo de sentença.

Retifique a autuação, de modo a constar o nome como cumprimento 

definitivo de sentença, efetivando as demais alterações no Cartório 

Distribuidor.

Após, intime-se a parte executada na forma do artigo 513, §2º, do Código 

de Processo Civil, para efetuar pagamento do débito exequendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer na multa de 10% e honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, do 

Código de Processo Civil.

Cientifique o executado que após o transcurso do prazo para o 

pagamento (art. 523, “caput”, do CPC), terá o prazo de 15 (quinze) dias 

para apresentar impugnação, observando as matérias de defesa 

elencadas no artigo 525 do CPC.

Decorrido o prazo supra, não efetuado o pagamento do débito, determino 

a expedição de mandado de penhora, para que seja penhorados tantos 

bens quantos bastem para garantir a presente execução, tomando o 

Oficial de Justiça às cautelas devidas, para que não sejam penhorados 

bens de terceiros, consoante determina o art. 523, §3º, do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 25 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12589 Nr: 860-88.2010.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Beronisa Rodrigues Leal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Eduardo da Silveira 

Leite - OAB:137269/SP, Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 12589.

Vistos em correição.

Defiro o petitório de fls.158/159.

Considerando que o valor do crédito é inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos (art. 17, § 1º, da Lei 10.259/2001), o que possibilita a Requisição 

de Pequeno Valor (RPV), a teor do art. 3º, §1º, da Resolução nº 405 do 

Conselho da Justiça Federal, de 9/6/2006, neste caso, proceda-se a 

requisição de pequeno valor – RPV - ao Presidente do Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, conforme preceituado no artigo 8º da 

referida resolução.

Nos termos do artigo 11 da resolução nº CJF-RES-2017/000458 de 04 de 

outubro de 2017, intime-se as partes para manifestarem-se acerca do 

inteiro teor do ofício requisitório expedido, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, decorrido o prazo sem manifestação, venham-me os autos para 

assinatura do RPV.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 25 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45631 Nr: 1820-34.2016.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Ronaldo de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTERN - Construções e Comércio Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Gabriel Ostti - 

OAB:368.208-SP, Karina Fernanda Soler Parra - OAB:180.361/SP, 

Thiago Munaro Garcia - OAB:248.371 SP

 CÓDIGO N.º 45631.

Vistos em correição.

Diante de petitório e estando preenchidos os requisitos do art. 524, do 

CPC, converto o feito para cumprimento definitivo de sentença.

Retifique a autuação, de modo a constar o nome como cumprimento 

definitivo de sentença, efetivando as demais alterações no Cartório 

Distribuidor.

Após, intime-se a parte executada na forma do artigo 513, §2º, do Código 

de Processo Civil, para efetuar pagamento do débito exequendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer na multa de 10% e honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, do 

Código de Processo Civil.

Cientifique o executado que após o transcurso do prazo para o 

pagamento (art. 523, “caput”, do CPC), terá o prazo de 15 (quinze) dias 

para apresentar impugnação, observando as matérias de defesa 

elencadas no artigo 525 do CPC.

Decorrido o prazo supra, não efetuado o pagamento do débito, determino 

a expedição de mandado de penhora, para que seja penhorados tantos 

bens quantos bastem para garantir a presente execução, tomando o 

Oficial de Justiça às cautelas devidas, para que não sejam penhorados 

bens de terceiros, consoante determina o art. 523, §3º, do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 25 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 6073 Nr: 1726-72.2005.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denisvaldo Silva Jardim - 

OAB:8183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcy Alves Velasco - 

OAB:5847/MT, Roque Pereira Neto - OAB:5613/MT

 Código 6073.

Vistos em correição.

Intime-se a parte executada, para manifestar-se acerca do petitório de fls. 

316/317, no prazo legal.

 Às providências necessárias. Cumpra-se.

Itiquira/MT, 25 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 9677 Nr: 504-64.2008.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias Daniel da Silva, Jerônimo Kardec Correa da Silva, 

Marcos Antonio Correa da Silva, Rosimeire Correa da Silva, Elias Daniel da 

Silva Filho, Maria Rita da Silva Camargo, Daniela Daniel de Castro, 

Margarida Correa da Silva, Aguinósio Correa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto Alves Lira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleber da Silva Camargo - 

OAB:15211, Elisabete Fátima Ramos - OAB:6.938/MT, Jose Antonio 

de Melo - OAB:8.604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tassiana Braga Pereira 

Campos - OAB:13376/MT

 Código nº 9677.

Vistos em correição.

O credor comparece aos autos e requer a adjudicação do bem imóvel 

constritado, sob a matrícula nº 404 e 1.555, do CRI da Comarca de 

Itiquira/MT, cujo valor da avaliação perfaz o importe de R$ 296.646,90 

(duzentos e noventa e seis mil seiscentos e quarenta e seis reais e 

noventa centavos) – fls. 433.

O art. 825, do CPC prevê, como primeira forma de expropriação, a 

adjudicação, que nada mais é do que o recebimento do bem penhorado 

pelo exequente, descontando-se o valor da execução do valor da coisa. 

Trata-se de forma de pagamento da dívida executada, pelo qual há 

transferência direta de patrimônio do devedor para o credor. A 

responsabilidade patrimonial é linear, possibilitando-se o credor a tomar 

parte do patrimônio do devedor por conta da dívida não paga.

 Ocorrendo a adjudicação, com a entrega do bem penhorado para o 

credor simplifica a execução, além de permitir-lhe ficar com o bem em 

troca da dívida ou aliená-la fora do processo. Como pressuposto, o 

exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, pode requerer 

lhe sejam adjudicados os bens penhorados (art. 876, do CPC).

 Intimado para manifestar sobre a atualização do valor do débito e da 

avaliação, o devedor quedou inerte.

Dessa forma, nos termos do artigo 876, do CPC, defiro a adjudicação do 

bem imóvel constritado ao credor, pelo valor da avaliação (fls. 433).

Expeça carta de adjudicação, obedecendo ao comando do artigo 877, do 

CPC.

Formalizados os atos, intime o credor para juntar o demonstrativo de 

débito atualizado, abatendo-se o valor da adjudicação, bem como para 

requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Itiquira/MT, 25 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 5302 Nr: 989-69.2005.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lisbel da Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilton Monteiro da Costa 

Junior - OAB:12093/AL

 Código 5302.

Vistos em correição.

Da análise dos autos, vejo que o advogado do réu, foi intimado via DJE, 

para apresentar memoriais finais, mas não atendeu o chamado judicial e 

deixou transcorrer “in albis” o prazo sem a devida manifestação, conforme 

certidão de fls. 236.

Sendo assim, intime-se o réu para que constitua novo advogado para 

patrocinar a sua defesa ou para que informe a sua impossibilidade 

financeira para contratar novo causídico.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

Itiquira/MT, 25 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 9467 Nr: 299-35.2008.811.0027

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Osiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 Código 9467

Vistos em correição.

Levando-se em consideração a ausência de Defensor Público nesta 

Comarca, nomeio a Dra. Bianca Mendes Moura, inscrita na OAB/MT sob o 

nº 24.667/O, para patrocinar os interesses de Valter Osiro. Consigno que 

os honorários advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.

Intime-se a advogada para requerer o que entender de direito.

Cumpra-se com eficiência o necessário.
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Itiquira-MT, 25 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 11798 Nr: 73-59.2010.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Bispo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Junior 

- OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 11798.

Vistos em correição.

Tendo em vista que a parte autora concordou com o cálculo apresentado 

pela requerida e por não verificar qualquer irregularidade no demonstrativo 

discriminado do crédito de fls. 181/184, dou-o por homologado.

Considerando que o valor do crédito é inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos (art. 17, § 1º, da Lei 10.259/2001), o que possibilita a Requisição 

de Pequeno Valor (RPV), a teor do art. 3º, §1º, da Resolução nº 405 do 

Conselho da Justiça Federal, de 9/6/2006, neste caso, proceda-se a 

requisição de pequeno valor – RPV - ao Presidente do Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, conforme preceituado no artigo 8º da 

referida resolução.

Nos termos do artigo 11 da resolução nº CJF-RES-2017/000458 de 04 de 

outubro de 2017, intime-se as partes para manifestarem-se acerca do 

inteiro teor do ofício requisitório expedido, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, decorrido o prazo sem manifestação, venham-me os autos para 

assinatura do RPV.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira/MT, 25 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49346 Nr: 1271-87.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose dos Santos Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inss - Instituto Nacional de Seguridade Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS AFONSO FLORES BISELLI - 

OAB:12305-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do Requerente, na pessoa de seu advogado, de que foi 

designada data, hora e local para realização da perícia pelo Dr. Marcelo 

Coutinho, tal seja: DIA 23/10/2018 ÀS 8 HORAS, NO HOSPITAL MUNICIPAL 

DE ITIQUIRA/MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 6238 Nr: 62-69.2006.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Liv Admissão de Assoc do 

Sul de Mato Grosso Sicred Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robison Carlos Borges Socorro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio Cristiano Piato - 

OAB:7172, Duilio Piato Junior - OAB:3719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 6238.

Vistos em correição.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente, HOMOLOGO 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo realizado entre 

as partes às fls. 208/210.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Procedo à baixa da restrição veicular via sistema Renajud.

 Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, parágrafo 3º do CPC.

Publique-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

Às providências.

Itiquira/MT, 03 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000149-85.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DENIS MARTINAZZO (ADVOGADO(A))

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAUDELINO SOARES GARCES FILHO (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora da designação da audiência de Conciliação para 

o dia 18/10/2018, às 08:40 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000150-70.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DENIS MARTINAZZO (ADVOGADO(A))

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONORA FERREIRA BARBOSA (REQUERIDO)

ALONSO BARBOSA CORREA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora da designação da audiência de Conciliação para 

o dia 18/10/2018, às 09:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000151-55.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DENIS MARTINAZZO (ADVOGADO(A))

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ALICE DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA Intimação da parte autora da designação 

da audiência de Conciliação para o dia 1810/2018, às 09:20 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000152-40.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

ANDERSON DENIS MARTINAZZO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINALVA HOLANDA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA Intimação da parte autora da designação 

da audiência de Conciliação para o dia 18/10/2018, às 09:40 horas.

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 50352 Nr: 2238-38.2018.811.0047

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 
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Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleudisneia de Jesus Assunção

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUZETTI DE SIQUEIRA & CIA LTDA, Aguas de 

Jauru ABST E DIST. LTDA, Arnaldo B. de Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).Com essas razões e porque presentes os requisitos legais, DEFIRO a 

TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA para 

determinar a DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL localizado na Avenida Dom 

Pedro II, n. 415-B, Município de Jauru-MT, fazendo-o no prazo de 15 

(QUINZE) DIAS da intimação, sob pena de cumprimento forçado da ordem 

de despejo.A efetivação da liminar de desocupação/despejo está 

condicionada à prestação de caução real ou fidejussória pela locadora, 

ora requerente, no importe correspondente a 3 (três) meses de aluguel. A 

lei não exige que a caução seja prestada apenas em dinheiro, tendo 

apenas estabelecido o seu valor mínimo, ou seja, possível a dação do 

imóvel em caução.Sem prejuízo disso, designo audiência de conciliação 

para o dia 12 de novembro de 2018, às 15h30min, a ser realizada no 

Centro de Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o 

requerido/réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência – NCPC, 

art. 334 e §§.Intime o autor na pessoa do seu advogado, para a audiência, 

e advirta as partes que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade 

da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado, bem como que as partes devem estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos.Em que pese 

eventual manifestação de desinteresse na autocomposição - NCPC, art. 

334, § 5º -, a audiência não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

ou quando não se admitir a autocomposição - NCPC, art. 334, § 4º.O prazo 

de contestação será o disposto no art. 335 do NCPC.Cumpra.Às 

providências.De Araputanga/MT para Jauru/MT, 26 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 48083 Nr: 902-96.2018.811.0047

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DA SILVA ROCHA, Adilson da Silva 

Rocha, MARCIA LOPES MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JAURU

JUÍZO DA VARA ÚNICA

____________________________________________________________

________

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Danielle De La Fuente Goltara Gil, Gestora Judicial, lotado na Vara Única 

da Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na 

forma da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, 

e norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja o advogado da parte requerente intimado, via DJE, a fim de que se 

manifeste nos autos acerca da certidão do Oficial de Justiça juntada à ref. 

11.

Jauru, 26 de setembro de 2018.

Danielle De La Fuente Goltara Gil

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 50326 Nr: 2225-39.2018.811.0047

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CJdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBRT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLES DIAS SILVA - OAB:15764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, porque presente nos autos elementos que evidenciem a falta 

dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, antes de 

indeferir o pedido, DETERMINO a intimação da parte para que comprove 

efetivamente a insuficiência de recursos para pagar as custas, taxas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou 

de sua família – NCPC, art. 99, § 2º c/c art. 98, caput. Transcorrido o prazo 

de 15 (quinze) dias in albis, volte-me para decidir em prosseguimento. 

Cumpra. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 50325 Nr: 2224-54.2018.811.0047

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE SOUZA, DERLY SOARES DE 

MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE RICARDO LUCAS ROSA - 

OAB:15896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 In limine demonstrando o conjunto de fatos fazer jus, afirmado pela parte 

não estar em condições de pagar/arcar – NCPC, art. 99, caput e § 1º -, 

diante da insuficiência de recursos dessa para pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios no caso concreto, que 

consiste no sacrifício para manutenção da própria parte ou de sua família, 

ausente nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos – 

NCPC, art. 98, caput – e existir presunção de veracidade da alegação da 

pessoa natural, bem como não verificar indícios do abuso no pedido, sob 

pena de revogação em caso de prova contrária e aplicação da penalidade 

de pagamento até o décuplo do valor de tais despesas na hipótese de 

comprovação de má-fé – NCPC, art. 100, caput e parágrafo único -, 

DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Cientifique 

a representante do Ministério Público, uma vez que verifico hipótese do 

art. 82 e ss. do CPC/NCPC art. 178 e ss., assim como porque há interesse 

de incapaz – NCPC, art. 698 -, em que há necessidade de 

atuação/intervenção do(a) representante do Ministério Público como fiscal 

da ordem jurídica

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 50337 Nr: 2230-61.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSHdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEAN DOUGLAS APARECIDO 

VIEIRA COLARINO - OAB:22608/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, porque presente nos autos elementos que evidenciem a falta 

dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, antes de 

indeferir o pedido, DETERMINO a intimação da parte para que comprove 

efetivamente a insuficiência de recursos para pagar as custas, taxas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou 

de sua família – NCPC, art. 99, § 2º c/c art. 98, caput. Transcorrido o prazo 

de 15 (quinze) dias in albis, volte-me para decidir em prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 44355 Nr: 1100-70.2017.811.0047

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Consórcio Nacional Honda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DE JESUS SANTOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JAURU

JUÍZO DA VARA ÚNICA

____________________________________________________________

________

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Danielle De La Fuente Goltara Gil, Gestora Judicial, lotado na Vara Única 

da Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na 

forma da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, 

e norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja o advogado da parte requerente intimado, via DJE, a fim de que se 

manifeste nos autos acerca da certidão do Oficial de Justiça juntada à ref. 

17.

Jauru, 27 de setembro de 2018.

Danielle De La Fuente Goltara Gil

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 42485 Nr: 21-56.2017.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. A.Lopes Calçados ME, Eva Augusta Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JAURU

JUÍZO DA VARA ÚNICA

____________________________________________________________

________

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Danielle De La Fuente Goltara Gil, Gestora Judicial, lotado na Vara Única 

da Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na 

forma da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, 

e norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja o advogado da parte requerente intimado, via DJE, a fim de que se 

manifeste nos autos acerca da certidão do Oficial de Justiça juntada à ref. 

15.

Jauru, 27 de setembro de 2018.

Danielle De La Fuente Goltara Gil

Gestora Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 40906 Nr: 873-17.2016.811.0047

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleonice B da Silva Sobreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDER DUARTE MEDEIROS, VANUZA 

SOARES COSTA MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA RITA DE QUEIROZ 

MAMEDES - OAB:MT 15.416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lúcia de Freitas Alvares 

- OAB:8.311, Ana Lúcia de Freitas Alvarez - OAB:8.311, Luiz Nelson 

Zuchetti Júnior - OAB:OAB-MT 15.130

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JAURU

JUÍZO DA VARA ÚNICA

____________________________________________________________

________

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Danielle De La Fuente Goltara Gil, Gestora Judicial, lotado na Vara Única 

da Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na 

forma da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, 

e norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja o advogado da parte reconvinda intimado, via DJE, a fim de que 

apresente resposta no prazo de 15 (quinze) dias.

Jauru, 27 de setembro de 2018.

Danielle De La Fuente Goltara Gil

Gestora Judicial

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010088-80.2013.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALVARES CAMPOS (EXEQUENTE)

THUCYDIDES FRANCISCO CONCEICAO ALVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXECUTADO)

CELSO MARCON (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Intimação da parte reclamada para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, apresente dados bancários para confecção de Alvará, sob 

pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000036-71.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA (EXEQUENTE)

VERA LUCIA NOVAK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLES DIAS SILVA (ADVOGADO(A))

PEDRO MODESTO DOS PASSOS (EXECUTADO)

MARIA JOSE BEZERRA DOS PASSOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000036-71.2018.8.11.0047. EXEQUENTE: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA EXECUTADO: PEDRO MODESTO DOS PASSOS, MARIA JOSE 

BEZERRA DOS PASSOS Visto. Cuida-se de Ação Monitória proposta por 

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA em face de MARIA JOSÉ BEZERRA 

DOS SANTOS e PEDRO MODESTO DOS PASSOS, todos devidamente 

qualificados nos autos. Em suma, alega a parte autora que é credora dos 

executados da quantia de R$ 21.242,54 (vinte e um mil, duzentos e 

quarenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), em decorrência de 

um cheque emitido em 03/06/2015 (id. n.º 12592400). Informa que, por 

inúmeras vezes procurou a instituição financeira para tentar sacar o valor 

não obtendo êxito devido à falta de saldo na conta dos executados, e as 

tentativas de acordo foram frustradas. Com a inicial vieram os documentos 

de id. n.º 12592020, 12592097, 12592375 e 12592400. A audiência de 

conciliação designada não pode ser realizada tendo em vista a ausência 

das partes (id. n.º 13331432). Foi protocolada, pela parte executada, 

justificativa acerca de seu não comparecimento (id. n.º 13010431 e 

13011098). Na decisão id. n.º 13608153 foi devidamente acolhida a 

justificativa apresentada pelo executados e determinada a designação de 

nova data para audiência de conciliação, sendo que a audiência 

novamente não foi realizada (id. n.º 14736993), ante pedido de 

redesignação por parte dos executados (id. n.º 14731957). Por fim, 

aportou aos autos a procuração de id. n.º 15041730 e a petição de id. n.º 

15041697, requerendo a extinção do feito, com fundamento no art. 51, 

inciso II da Lei n.º 9.099/95. Vieram os autos conclusos para deliberação. 

É o sucinto relatório. Fundamento e decido. Pois bem, o pedido de extinção 

do feito formulado pela parte executada merece guarida. Explico. Ocorre 

que, conforme se verifica no Código de Processo Civil de 2015, a Ação 

Monitória esta disciplinada em sua Parte Especial, mais especificamente, 

no Livro I, Título III, Capítulo XI, ou seja, figura no rol de procedimentos 

especiais. Ademais, estabelece o Enunciado Cível n.º 08 do Fonaje, ‘in 
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verbis’: “As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são 

admissíveis nos Juizados Especiais”. Nesse sentido, trago à baila a 

jurisprudência da Egrégia Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso: “RECURSO INOMINADO - AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA - INCOMPATIBILIDADE DE RITO - INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL - RECURSO IMPROVIDO. As ações cíveis sujeitas aos 

procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais 

("enunciado 8 do FONAJE). Recurso não provido. (RI 513/2013, DR. 

VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 

08/08/2013, Publicado no DJE 19/08/2013)”. “RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO MONITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE TRAMITAR NO JUIZADO 

ESPECIAL. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRINCÍPIOS DA 

ECONOMIA PROCESSUAL E DA CELERIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 

Em observância aos critérios que orientam os processos que tramitam 

nesta Justiça Especializada, notadamente os da economia processual e 

celeridade, é possível a conversão da ação monitória, que tem rito 

incompatível com o microssistema dos Juizados Especiais, em ação de 

execução, quando o título preenche os requisitos legais. Sentença 

m a n t i d a .  ( P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

201656820128110001/2016, Turma Recursal Única, Julgado em 

23/08/2016, Publicado no DJE 23/08/2016)”. Assim, como o procedimento 

da ação monitória é incompatível com a Lei n.º 9.099/95, a extinção do 

feito é medida que se impõe. Dessa forma, JULGO EXTINTO o presente 

feito, ante a incompatibilidade do procedimento da ação monitória com o 

instituído pela Lei n. 9.099/95, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei 

n.º 9.099/95. Sem custas, consoante preconiza o art. 54 da Lei n° 

9.099/95. INTIMEM-SE as partes, por seus advogados, via DJE. Certificado 

o trânsito em julgado da presente sentença, DETERMINO a remessa dos 

autos ao arquivo com as baixas de estilo. Publique-se. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Jauru/MT, 18 de setembro de 2018. Angela Maria 

Janczeski Góes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010055-22.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PROBEL (EXEQUENTE)

JOVYLSON SOARES DE MOURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (EXECUTADO)

LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010055-22.2015.8.11.0047. EXEQUENTE: JOSE CARLOS PROBEL 

EXECUTADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE 

MT Vistos. Trata-se de Ação que visa ao cumprimento de sentença, 

proposta por JOSÉ CARLOS PROBEL em face da COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE 

MATO GROSSO – SICREDI NOROESTE MT, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Dispensado o relatório, nos termo do art. 38, da Lei 

n. 9.099/95. Fundamento e decido. O processo teve regular andamento e 

as partes, com supedâneo no art. 840 e seguintes do CC, entabularam 

acordo judicial (id. n.º 15253888) como forma de por fim à demanda, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do CPC. Observa-se que o acordo 

celebrado entre as partes merece acolhida, uma vez que realizados por 

agentes presumivelmente capazes, devidamente representados, 

envolvendo direitos patrimoniais disponíveis e, não se vislumbra qualquer 

vício ou mácula. Assim, HOMOLOGO O ACORDO DE VONTADE DAS 

PARTES, nos termos do art. 57, da Lei n.º 9.099/95, (id. n.º 15253888), 

nos termos nele especificados, que passam a fazer parte da presente 

sentença. SUSPENDO o processo até a integral quitação do débito, que se 

dará em até 05 (cinco) dias após a presente decisão, na forma do art. 

922, do CPC. Dispensado o prazo recursal. Sem custas, consoante 

preconiza o art. 54 da Lei n° 9.099/95. INTIMEM-SE as partes, por seus 

advogados, via DJE. Comunicado o pagamento ou decorrido o prazo 

fixado para o integral pagamento do acordo, fato que deverá ser 

certificado nos autos, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, se manifeste. Nada sendo requerido, REMETAM os autos 

conclusos. No mais, considerando o teor da presente decisão e, tendo 

sido efetivada restrições judiciais de bens móveis de propriedade da parte 

executada, via sistema RENAJUD (id. n.º 14657902), DEFIRO o pedido 

formulado na petição (id. n.º 15253870) para o fim de DETERMINAR o 

imediato levantamento das restrições judiciais efetivadas nos autos (id. n.º 

14657902). CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 18 de 

setembro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010066-51.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PROBEL (EXEQUENTE)

JOVYLSON SOARES DE MOURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (EXECUTADO)

ARLES DIAS SILVA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010066-51.2015.8.11.0047. EXEQUENTE: JOSE CARLOS PROBEL 

EXECUTADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE 

MT Vistos. Trata-se de ação que visa ao cumprimento de sentença, 

proposta por JOSÉ CARLOS PROBEL em face da COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE 

MATO GROSSO – SICREDI NOROESTE MT, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Dispensado o relatório, nos termo do art. 38, da Lei 

n. 9.099/95. Fundamento e decido. O processo teve regular andamento e 

as partes, com supedâneo no art. 840 e seguintes do CC, entabularam 

acordo judicial (id. n.º 15253888) como forma de por fim à demanda, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do CPC. Observa-se que o acordo 

celebrado entre as partes merece acolhida, uma vez que realizados por 

agentes presumivelmente capazes, devidamente representados, 

envolvendo direitos patrimoniais disponíveis e, não se vislumbra qualquer 

vício ou mácula. Assim, HOMOLOGO O ACORDO DE VONTADE DAS 

PARTES, com fulcro no art. 57, da Lei n.º 9.099/95, (id. n.º 15253888), nos 

termos nele especificados, que passam a fazer parte da presente 

sentença. SUSPENDO o processo até a integral quitação do débito, que se 

dará em até 05 (cinco) dias após a presente decisão, na forma do art. 

922, do CPC. Dispensado o prazo recursal. Sem custas, consoante 

preconiza o art. 54 da Lei n° 9.099/95. INTIMEM-SE ás partes, por seus 

advogados, via DJE. Comunicado o pagamento ou decorrido o prazo 

estipulado para o integral pagamento do acordo, fato que deverá ser 

certificado nos autos, INTIME-SE a parte exequente, via DJE, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste. Nada sendo requerido, REMETAM 

autos conclusos. No mais, considerando o teor da presente decisão e a 

efetiva restrição de bens móveis de propriedade da parte executada, via 

sistema RENAJUD, DEFIRO o pedido formulado na petição de id. n.º 

15254265, para DETERMINAR o imediato levantamento das restrições 

judiciais efetivadas nos autos registradas no id. n.º 14658520. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 18 de setembro de 2018. 

Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 35604 Nr: 419-71.2015.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ALVES CANDIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NESTA DATA PROCEDO A INTIMAÇÃO DA ILUSTRE CAUSIDICA, DRA. 

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA , VIA DJE, DA DECISÃO 

PROFERIDA NOS AUTOS PARA APRESENTAR OS MEMORIAIS. Nos 

termos do artigo 403, § 3º, do CPP, concedo a defesa do denunciado 

prazo de cinco dias para apresentação de memoriais. Não havendo 

alegação de nulidade, saem os presentes intimados. Cumpra-se, às 

providências.

Comarca de Juscimeira

Vara Única
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Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 1442 Nr: 241-13.2001.811.0048

 AÇÃO: Nunciação de Obra Nova->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINA ZULIANI BELLO, EDNELSON ZULLIANI 

BELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NELSON JOSÉ NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2.532 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:MT/11148-A, SAULO MORAES - OAB:4732

 Ceritfico por meio deste que, foi certificado equivocadamente quanto a 

não devolução dos autos pelo patrono detentor da carga, sendo que, os 

autos já haviam aportado a esta sercretaria. Faço destes conclusos para 

deliberações.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 1442 Nr: 241-13.2001.811.0048

 AÇÃO: Nunciação de Obra Nova->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINA ZULIANI BELLO, EDNELSON ZULLIANI 

BELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NELSON JOSÉ NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2.532 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:MT/11148-A, SAULO MORAES - OAB:4732

 Vistos .

1. Diante da certidão de fls. 438 revogo a decisão anterior.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira - MT, 26 de setembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 21690 Nr: 824-12.2012.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINÉIA ARAÚJO CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S/A, 

ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:MT/11148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA CABRAL 

BARBOSA DE ANDRADE - OAB:15350-GO, CARLOS EDUARDO 

ZANCHET GIRARDELLO - OAB:11033-B, DANIELLE DE OLIVEIRA 

LANCELLOTTI BARROS - OAB:277179-SP, FERNANDO CESAR 

PASSINATO AMORIM - OAB:7542, GUILHERME TADEU DE M. MOURA - 

OAB:310.851, MICHELLE CRISTIANE KUNAN - OAB:30419 - GO, NANCY 

GOMBOSSY DE MELO FRANCO - OAB:185.048

 Ceritfico por meio deste que, foi certificado equivocadamente quanto a 

não devolução dos autos pelo patrono detentor da carga, sendo que, os 

autos já haviam aportado a esta secretaria. Faço destes conclusos para 

deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 47129 Nr: 2593-45.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDA KEIKO FUJII AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no 

artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses 

do artigo 321 do mesmo diploma legal.

2. De início, CONCEDO a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

3. Cite-se o(a) requerido(a), na forma postulada, para, querendo, 

responder a ação, no prazo legal, consignando-se no referido mandado 

que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela autora.

4. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Juscimeira-MT, 26 de setembro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 45120 Nr: 1807-98.2018.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KRISLAINE VIEIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA SODRÉ DAMASCENA, MARIA DE 

FÁTIMA SODRÉ DAMASCENA, UMBERTO TEIXEIRA DAMASCENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. 1. Trata-se de pedido de gratuidade da justiça feito pela parte 

exequente. (...) 2. É importante destacar, que não se pode esquecer que 

cabe ao magistrado verificar a presença dos pressupostos 

configuradores para a concessão do benéfico, podendo fazer isso até de 

ofício. Ademais, a presunção de pobreza, para efeitos de concessão da 

assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o 

magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que infirmem a 

hipossuficiência do requerente. Desta forma, é proeminente o fato de que 

a concessão de gratuidade de justiça não atinge apenas a esfera de 

interesses da outra parte no processo. Se assim o fosse, de fato, não 

seria possível que o magistrado avaliasse, de ofício, a efetiva 

necessidade do interessado em se beneficiar da gratuidade de justiça. 

Nesse sentido, como é cediço, a presunção de veracidade que milita em 

favor da parte que alega a hipossuficiência é iuris tantum, podendo ser 

ilidida até mesmo mediante apuração feita de ofício pelo juiz, quando 

verificados motivos suficientes para tanto. Assim, analisando as razões 

suscitadas pela parte exequente, entendo que o presente pedido de 

concessão da justiça gratuita não merece o escudo jurisdicional. (...) In 

casu, entretanto, entendo que a parte exequente não se enquadra na 

hipótese albergada pela lei. Por outro lado, a peticionante não faz qualquer 

prova de que não tem condições financeiras de arcar com as despesas 

processuais sem comprometer o sustento próprio e de sua família. Deste 

modo, uma vez que não foi provada a sua hipossuficiência, não a permite 

vislumbrar os objetivos da gratuidade da justiça. (...)3. Assim sendo, 

INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça intentando pela parte 

exequente em Ref. 24, determinando o prosseguimento do feito até a 

satisfação integral do débito. 4. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 31055 Nr: 710-34.2016.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUZINA ESTEVES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Uma vez que fora interposto o incidente de Exceção de 

Pré-executividade, determino a suspensão da presente execução, até a 

decisão final do referido incidente.

2. Intime-se a exequente para que se manifeste sobre o referido incidente, 
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interposto em Ref: 41, no prazo de 15 (quinze) dias.

 3. A seguir, voltem conclusos para decisão.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 26 de setembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 35444 Nr: 920-51.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDESEON MOREIRA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DE SOUSA - 

OAB:11319, PROCURADOR(A) DO INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Vistos em Correição.

1. Primeiramente, certifique-se o trânsito em julgado da sentença.

2. Assim que certificado o trânsito, proceda-se à alteração do tipo de ação 

e demais registros cartorários, fazendo constar “Cumprimento de 

Sentença”.

3. Cite-se o executado, por intermédio do Procurador-Geral do INSS, para 

opor embargos, no prazo de 30 (trinta) dias (artigo 130, da Lei n.º 

8.213/91 com redação dada pela Lei nº. 9.528/97).

4. Certificado o não oferecimento de embargos no prazo legal, 

requisite-se, incontinenti, o pagamento por intermédio do Desembargador 

Federal Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

consonância com o disposto na Resolução n.º 438, de 30 de maio de 

2005, do Conselho da Justiça Federal, devendo referida requisição: a) ser 

instruída com os seguintes documentos: I – número do processo em que 

se originou o débito, bem como a data em que este foi ajuizado; II – 

natureza da obrigação a que se refere o pagamento; III – nome das partes 

e procuradores; IV – nome e número do CPF dos beneficiários, inclusive 

quando se tratar de advogados, peritos, incapazes, espólios, massa 

falida, menores e outros; V – natureza do crédito (comum ou alimentar) e 

espécie da requisição (RPV ou precatório); VI – valor individualizado por 

beneficiário e valor total da requisição; VII – data-base para efeito de 

atualização monetária dos valores; VIII – data do trânsito em julgado da 

sentença ou acórdão no processo de conhecimento; IX – data de 

preclusão da oposição ao título executivo, quando este for certo e líquido, 

a data em que, após a citação regular do devedor, transitou em julgado a 

decisão ou sentença de liquidação; b) ser expedida em duas (02) vias, 

encaminhando-se a primeira ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 

1ª Região e a segunda ao Procurador-Geral da Procuradoria Especializada 

do INSS em Cuiabá, Mato Grosso (art. 2º, inciso III, §§ 1º e 2º, da 

Resolução n.º 438, de 30.05.05, do CJF).

5. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 26 de setembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22062 Nr: 73-88.2013.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANO RIBEIRO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11148-A

 Ceritfico por meio deste que, foi certificado equivocadamente quanto a 

não devolução dos autos pelo patrono detentor da carga, sendo que, os 

autos já haviam aportado a esta secretaria. Faço destes conclusos para 

deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 36512 Nr: 1385-60.2017.811.0048

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJDS, LAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLLEY CARDOSO RIBEIRO - 

OAB:5180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Defiro o pedido contido no petitório de Ref. 49, assim expeça-se o 

competente formal de partilha, nos moldes acordados sobre os bens do 

casal, bem como a expedição do competente mandado de averbação.

2. Feito isso, arquive-se o presente feito, procedendo as baixas 

necessárias e anotações de estilo.

Juscimeira-MT, 26 de setembro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 47112 Nr: 2585-68.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERAFIM MARIANO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENÉRGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAMIRES PAULA COSTA LEITE - 

OAB:21419/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, indefiro o pedido de tutela antecipada, eis que dos elementos 

constante nos autos não se depreende o preenchimento dos requisitos 

necessários para concessão da tutela pretendida, nos termos do disposto 

nos artigos 294 e seguintes do novo Código de Processo Civil.4. Com 

efeito, segundo Dinamarco, “a valorização dos meios alternativos de 

solução dos conflitos é uma linha bem definida entre as ondas 

renovatórias do processo civil moderno e hoje a tentativa de conciliar está 

incluída, pela própria Reforma, entre os deveres fundamentais do juiz” 

(Instituições de Direito Processual Civil, Malheiros, Vol. III, 2001, p. 635).5. 

Desta feita, dado a possibilidade de resolução da lide pelas próprias 

partes, designo audiência de conciliação para o dia 07/11/2018, às 15h 

(horário oficial de Cuiabá-MT), nos termos do artigo 334 do Código de 

Processo Civil, a qual será realizada pela Conciliadora com atribuição 

nesta Comarca, conforme Provimento n. 15/2016-CM. Assim, proceda-se 

o(a) Sr(a). Gestor(a) com o necessário.6. Citem-se a parte requerida e 

intimem-se ela e a parte autora a fim de comparecerem à audiência, 

acompanhados de seus(uas) Advogados(as)/Defensor(a) Público(a). Em 

não havendo acordo, o prazo para contestar será de 15 (quinze) dias, 

contados a partir da data de audiência de conciliação, nos termos do 

artigo 335, do Código de Processo Civil.7. Intime-se a parte autora através 

de suas advogadas.8. Expeça-se o necessário, inclusive carta precatória, 

se o caso. 9. Cumpra-se.Juscimeira - MT, 26 de setembro de 2018.Alcindo 

Peres da RosaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 47110 Nr: 2584-83.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BENEDITO FIGUEIREDO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENÉRGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAMIRES PAULA COSTA LEITE - 

OAB:21419/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, indefiro o pedido de tutela antecipada, eis que dos elementos 

constante nos autos não se depreende o preenchimento dos requisitos 

necessários para concessão da tutela pretendida, nos termos do disposto 

nos artigos 294 e seguintes do novo Código de Processo Civil.4. Com 

efeito, segundo Dinamarco, “a valorização dos meios alternativos de 

solução dos conflitos é uma linha bem definida entre as ondas 

renovatórias do processo civil moderno e hoje a tentativa de conciliar está 

incluída, pela própria Reforma, entre os deveres fundamentais do juiz” 

(Instituições de Direito Processual Civil, Malheiros, Vol. III, 2001, p. 635).5. 
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Desta feita, dado a possibilidade de resolução da lide pelas próprias 

partes, designo audiência de conciliação para o dia 07/11/2018, às 

15h30min (horário oficial de Cuiabá-MT), nos termos do artigo 334 do 

Código de Processo Civil, a qual será realizada pela Conciliadora com 

atribuição nesta Comarca, conforme Provimento n. 15/2016-CM. Assim, 

proceda-se o(a) Sr(a). Gestor(a) com o necessário.6. Citem-se a parte 

requerida e intimem-se ela e a parte autora a fim de comparecerem à 

audiência, acompanhados de seus(uas) Advogados(as)/Defensor(a) 

Público(a). Em não havendo acordo, o prazo para contestar será de 15 

(quinze) dias, contados a partir da data de audiência de conciliação, nos 

termos do artigo 335, do Código de Processo Civil.7. Intime-se a parte 

autora através de suas advogadas.8. Expeça-se o necessário, inclusive 

carta precatória, se o caso. 9. Cumpra-se.Juscimeira - MT, 26 de setembro 

de 2018.Alcindo Peres da RosaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 20379 Nr: 399-19.2011.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO DOS ANJOS CARVALHO, IVETE 

OLIVEIRA DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da Parte Autora para, no prazo legal, 

providenciar o depósito das duas diligências do Oficial de Justiça, ), 

através de emissão de guias no site deste tribunal, para efetivo 

cumprimento do mandado de intimação de audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43465 Nr: 1030-16.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:20487/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DE SOUSA - 

OAB:11319, PROCURADOR(A) DO INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013 INTIMO as partes, através de seus procuradores, 

para que manifestem acerca do Laudo Pericial, podendo inclusive requerer 

maiores esclarecimentos. Prazo: 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43535 Nr: 1069-13.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DOS SANTOS BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013 INTIMO as partes, através de seus procuradores, 

para que manifestem acerca do Laudo Pericial, podendo inclusive requerer 

maiores esclarecimentos. Prazo: 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 42719 Nr: 689-87.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÁCIO MORAES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA STELLA MUNIZ - 

OAB:4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013 INTIMO as partes, através de seus procuradores, 

para que manifestem acerca do Laudo Pericial, podendo inclusive requerer 

maiores esclarecimentos. Prazo: 5 (cinco) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000181-27.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILENE DA SILVA ANDRIGO (REQUERENTE)

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Visto em Correição. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, em que a 

parte autora alega protesto indevido de fatura de energia elétrica já 

desconstituída judicialmente, requer, assim, em sede liminar, a sustação do 

protesto, sob pena de cominação de multa diária. RELATEI. DECIDO. O 

pedido liminar deve ser deferido. Concedo a medida requerida, em face da 

presença dos requisitos que autorizam sua concessão: fumus boni iuris e 

periculum in mora. Quanto ao primeiro, verifica-se sua presença por meio 

dos documentos acostados aos autos, em que a autora demonstra o 

protesto das faturas, no valor de R$ 2.200,63 e 4.080,24. Julgo, portanto, 

presente a fumaça do bom direito. O segundo requisito, periculum in mora 

também se encontra presente e sua demonstração resta clara, com o 

protesto existente em nome da autora, expondo-a a humilhações e 

limitação de crédito. Porém, a anulação do protesto não é cabível, neste 

momento processual, já que definitiva, razão pela qual é devido como 

liminar tão somente a suspensão dos seus efeitos para que a decisão não 

se torne irreversível. Ante o exposto, DEFIRO a medida pleiteada para o 

fim de determinar a suspensão dos efeitos do protesto objeto dos autos, 

até a decisão final, sob pena de cominação de multa diária, a qual fixo no 

valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia, em benefício do autor, até o 

limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Oficie-se ao Cartório do Segundo 

Ofício desta Comarca para que suspenda os efeitos dos protestos de 

Protocolo nº 10482 e 11002, objeto dos autos e, pelo valor do débito 

descrito na inicial e discutido neste feito e inserido, exclusivamente, pelo 

requerido, não por outros títulos alheios à presente ação, sob pena de 

responsabilidade por danos emergentes a serem advindos de sua recusa. 

Citem-se conforme requerido e nos termos dos artigos 18 e 20, da Lei 

9.099/95. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, ocasião em 

que a parte requerida poderá contestar a ação, se lhe aprouver. Se a 

parte requerida, intimada, não comparecer à audiência, ser-lhe-á 

decretada a revelia, reputando-se aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados na peça inaugural. Convoque-se a parte autora para 

comparecer à audiência marcada, devidamente representada, se for o 

caso, sob pena de extinção do processo. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60015 Nr: 868-76.2011.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO DELLA VEDOVA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Miguel Biancardini Neto - 

OAB:MT-1746B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.
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DEFIRO o pedido de SUSPENSÃO do feito formulado à fl.131, pelo prazo 

de 120 (cento e vinte) dias, conforme ali requerido, nos termos do art. 40 

da LEF.

Fluído o mencionado lapso temporal, intime-se o exequente para retomar o 

curso da execução ou informar a quitação do tributo.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 19 de setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60957 Nr: 939-44.2012.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER AUGUSTO DE ARRUDA E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de SUSPENSÃO do feito formulado à fl.75, pelo prazo de 

um (01) ano, conforme ali requerido, nos termos do art. 40 da LEF.

Fluído o mencionado lapso temporal, deve o exequente retomar o curso da 

execução, desde que, não operado a prescrição intercorrente.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 19 de setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49528 Nr: 64-11.2011.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEROL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA, RONILSON LIMA DOS SANTOS, EMERSON CARDOSO 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de SUSPENSÃO do feito formulado à fl.114, pelo prazo 

de um (01) ano, conforme ali requerido, nos termos do art. 40 da LEF.

Fluído o mencionado lapso temporal, deve o exequente retomar o curso da 

execução, desde que, não operado a prescrição intercorrente.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 19 de setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 43516 Nr: 931-43.2007.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIAL MADEIREIRA ARAPONGAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aluisio C. Guedes Pinto - 

OAB:SC - 3.899

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de SUSPENSÃO do feito formulado à fl.55, pelo prazo de 

um (01) ano, conforme ali requerido, nos termos do art. 40 da LEF.

Fluído o mencionado lapso temporal, deve o exequente retomar o curso da 

execução, desde que, não operado a prescrição intercorrente.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 19 de setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60130 Nr: 68-14.2012.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

MAYARA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de SUSPENSÃO do feito formulado à fl.75, pelo prazo de 

um (01) ano, conforme ali requerido, nos termos do art. 40 da LEF.

Fluído o mencionado lapso temporal, deve o exequente retomar o curso da 

execução, desde que, não operado a prescrição intercorrente.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 19 de setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49342 Nr: 1167-87.2010.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L A COLOMBO MADEIRAS - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de SUSPENSÃO do feito formulado à fl.65, pelo prazo de 

um (01) ano, conforme ali requerido, nos termos do art. 40 da LEF.

Fluído o mencionado lapso temporal, deve o exequente retomar o curso da 

execução, desde que, não operado a prescrição intercorrente.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 19 de setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62184 Nr: 871-60.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMA FLORESTAL INDUSTRIA E COMERCIO 

DE CARVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de SUSPENSÃO do feito formulado à fl.46, pelo prazo de 

um (01) ano, conforme ali requerido, nos termos do art. 40 da LEF.

Fluído o mencionado lapso temporal, deve o exequente retomar o curso da 

execução, desde que, não operado a prescrição intercorrente.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 19 de setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62058 Nr: 749-47.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE MADEIRAS DAPPER LTDA - ME, 

ALOISIO DAPPER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de SUSPENSÃO do feito formulado à fl.69, pelo prazo de 

um (01) ano, conforme ali requerido, nos termos do art. 40 da LEF.

Fluído o mencionado lapso temporal, deve o exequente retomar o curso da 

execução, desde que, não operado a prescrição intercorrente.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 19 de setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49524 Nr: 60-71.2011.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILEUSA A. PRADA DROGARIA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de SUSPENSÃO do feito formulado à fl.86, pelo prazo de 

um (01) ano, conforme ali requerido, nos termos do art. 40 da LEF.

Fluído o mencionado lapso temporal, deve o exequente retomar o curso da 

execução, desde que, não operado a prescrição intercorrente.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 19 de setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61754 Nr: 460-17.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HANGAI SUPERMERCADO LTDA - EPP, 

CLAUDIA MARA BREMBATI HANGAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de SUSPENSÃO do feito formulado à fl.55, pelo prazo de 

um (01) ano, conforme ali requerido, nos termos do art. 40 da LEF.

Fluído o mencionado lapso temporal, deve o exequente retomar o curso da 

execução, desde que, não operado a prescrição intercorrente.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 19 de setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49756 Nr: 292-83.2011.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECHRISTAN & NEVES LTDA - EPP, ANDRÉ 

LUIS DAS NEVES, ROZANE ZANELLA DE CHRISTA, ROZELI GOMES DA 

NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de SUSPENSÃO do feito formulado à fl.84, pelo prazo de 

um (01) ano, conforme ali requerido, nos termos do art. 40 da LEF.

Fluído o mencionado lapso temporal, deve o exequente retomar o curso da 

execução, desde que, não operado a prescrição intercorrente.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 19 de setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49859 Nr: 395-90.2011.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA IDALOUVIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de SUSPENSÃO do feito formulado à fl.76, pelo prazo de 

um (01) ano, conforme ali requerido, nos termos do art. 40 da LEF.

Fluído o mencionado lapso temporal, deve o exequente retomar o curso da 

execução, desde que, não operado a prescrição intercorrente.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 19 de setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49525 Nr: 61-56.2011.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDETE REIS- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de SUSPENSÃO do feito formulado à fl.73, pelo prazo de 

um (01) ano, conforme ali requerido, nos termos do art. 40 da LEF.

Fluído o mencionado lapso temporal, deve o exequente retomar o curso da 

execução, desde que, não operado a prescrição intercorrente.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 19 de setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 43014 Nr: 458-57.2007.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA NAKAY WOOD EXPORTAÇÃO 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de SUSPENSÃO do feito formulado à fl.56, pelo prazo de 

um (01) ano, conforme ali requerido, nos termos do art. 40 da LEF.

Fluído o mencionado lapso temporal, deve o exequente retomar o curso da 

execução, desde que, não operado a prescrição intercorrente.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 19 de setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63836 Nr: 856-57.2014.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETULENSE INDUSTRIALIZADOS DE 

MADEIRAS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de SUSPENSÃO do feito formulado à fl.36, pelo prazo de 

um (01) ano, conforme ali requerido, nos termos do art. 40 da LEF.

Fluído o mencionado lapso temporal, deve o exequente retomar o curso da 

execução, desde que, não operado a prescrição intercorrente.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 19 de setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61026 Nr: 1016-53.2012.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER AUGUSTO DE ARRUDA E CIA LTDA, 

Cleber Augusto de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de SUSPENSÃO do feito formulado à fl.135, pelo prazo 

de um (01) ano, conforme ali requerido, nos termos do art. 40 da LEF.

Fluído o mencionado lapso temporal, deve o exequente retomar o curso da 

execução, desde que, não operado a prescrição intercorrente.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 19 de setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62820 Nr: 1482-13.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESTADORA DE SERVIÇOS E EXPLANAGEM 

DE TOROS MOUROENSE, OLÍVIO GUARNIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de SUSPENSÃO do feito formulado à fl.62, pelo prazo de 

um (01) ano, conforme ali requerido, nos termos do art. 40 da LEF.

Fluído o mencionado lapso temporal, deve o exequente retomar o curso da 

execução, desde que, não operado a prescrição intercorrente.

 INTIME-SE.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 19 de setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 40222 Nr: 339-33.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DE CHRISTA E NEVES LTDA -ME, Rosane 

Zanella de Christa, ANDRE LUIZ DAS NEVES, Rozeli Gomes das Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de SUSPENSÃO do feito formulado à fl.94, pelo prazo de 

um (01) ano, conforme ali requerido, nos termos do art. 40 da LEF.

Fluído o mencionado lapso temporal, deve o exequente retomar o curso da 

execução, desde que, não operado a prescrição intercorrente.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 19 de setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62500 Nr: 1187-73.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRISSA MADEIRAS LTDA - ME, MAGALI DA 

SILVA, LEONEL DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de SUSPENSÃO do feito formulado à fl.57, pelo prazo de 

um (01) ano, conforme ali requerido, nos termos do art. 40 da LEF.

Fluído o mencionado lapso temporal, deve o exequente retomar o curso da 

execução, desde que, não operado a prescrição intercorrente.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 19 de setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49575 Nr: 111-82.2011.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAZARINI FUNK & FUNK LTDA- EPP, EDINIR 

WALTERNEY FUNK, ANA CLAUDIA GARCIA LAZARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de SUSPENSÃO do feito formulado à fl.49, pelo prazo de 

um (01) ano, conforme ali requerido, nos termos do art. 40 da LEF.

Fluído o mencionado lapso temporal, deve o exequente retomar o curso da 

execução, desde que, não operado a prescrição intercorrente.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 19 de setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 43945 Nr: 1350-63.2007.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATAL PEDRO GALINA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de ARQUIVAMENTO do feito formulado à fl.160, 

conforme ali requerido, nos termos portaria MF nº 130 de 19 de abril de 

2012, no seu artigo 2°.

Aguarde-se manifestação da exequente ou ocorrência da prescrição 
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intercorrente.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 19 de setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62822 Nr: 1484-80.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAMIFORTE LAMINADOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de SUSPENSÃO do feito formulado à fl.45, pelo prazo de 

um (01) ano, conforme ali requerido, nos termos do art. 40 da LEF.

Fluído o mencionado lapso temporal, deve o exequente retomar o curso da 

execução, desde que, não operado a prescrição intercorrente.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 19 de setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63038 Nr: 192-26.2014.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NPF - PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DE 

RESIDUOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de SUSPENSÃO do feito formulado à fl.38, pelo prazo de 

um (01) ano, conforme ali requerido, nos termos do art. 40 da LEF.

Fluído o mencionado lapso temporal, deve o exequente retomar o curso da 

execução, desde que, não operado a prescrição intercorrente.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 18 de setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 77333 Nr: 1001671-41.2017.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIRMINO NASCIMENTO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Encaminhamento(Coordenação)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, encaminhei a carta de intimação de 

fls.44 (JJ888456474BR) à Coordenação Administrativa para postagem.

Marcelândia - MT, 26 de setembro de 2018.

Thiago Carreira Vallim

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 77652 Nr: 2815-18.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CABEZA CAVAIERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No caso sob exame, a parte autora pleiteia, em antecipação dos efeitos 

da tutela de mérito, concessão do benefício de aposentadoria por idade, 

na qualidade de segurada especial.A prova material acostada nos autos 

não é suficiente e não se tem a probabilidade que exige a lei para 

obtenção da prestação jurisdicional de plano.Sem esta probabilidade 

esclarecida, nos autos, por enquanto, não há como deferir a tutela 

antecipatória, no mesmo sentido do pleito da parte autora. De fato, falta a 

comprovação do perigo da demora da prestação jurisdicional, ou melhor, 

ainda, a probabilidade de que, com os elementos de prova angariados, 

venha a ser vencedora, a final, da demanda. Em suma, a parte autora não 

forneceu elementos suficientes para convencer este Juízo quanto às 

alegações esposadas na inicial, ou seja, os documentos aportados aos 

autos pela parte autora, numa cognição não exauriente, não apresentam a 

necessária certeza de que, caso a demanda fosse julgada neste instante, 

a parte autora sagrar-se-ia vitoriosa, razão porque a discussão em pauta 

reclama maior dilação probatória.Ademais, nada consistente nos autos 

consubstancia a urgência reclamada para adiantar a tutela postulada. 

Meras alegações de necessidade premente não servem, por si, sem 

evidências confirmadas, que possam aferir o fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação, por ora ausente.De qualquer modo, 

havendo postulação a qualquer tempo, no curso da lide, levantados 

elementos de convicção suficientes, poderá ser reapreciado o pedido de 

antecipação de tutela.Ante exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de 

tutela. Não detectados os requisitos legais previstos no art. 300, “caput”, 

do Código de Processo Civil

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 77803 Nr: 2874-06.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA INES DE SALES VEIGA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela, pois não 

detectados os requisitos legais previstos no art. 303, “caput”, do Código 

de Processo Civil.4 - OFICIE-SE à APS de Matupá/MT para que, no prazo 

de 15 dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da parte 

autora e, se casado ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, bem como de seus genitores, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos. 5 - Por 

oportuno, tendo em vista a manifestação expressa da parte autora 

informando o seu desinteresse na realização da audiência de mediação 

(art. 334, § 4º, I, do CPC/2015), bem como teor do ofício circular nº 

001/2016-PFE-INSS-SINOP-MT, expedido pela parte requerida, informando 

a impossibilidade de comparecimento às respectivas audiências, ante o 

reduzido número de procuradores na região deixo de encaminhar o 

presente processo ao CEJUSC.6 – CITE-SE a Autarquia demandada nos 

termos da petição inicial.7- Apresentada a contestação INTIME-SE a parte 

autora, para no prazo legal, confrontar documentos e teses levantadas na 

contestação.8 – Após de tudo cumprido e certificado, venham-me os 

autos CONCLUSOS para deliberação.9 - CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA, 

expedindo-se o necessário. Matupá/MT, 21 de setembro de 2018.Suelen 

BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 77954 Nr: 2964-14.2018.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucirlei Bohrer Miguel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Não 

detectados os requisitos legais previstos no art. 300, “caput”, do Código 

de Processo Civil.4 - OFICIE-SE à APS de Matupá - MT para que, no prazo 

de 15 dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da parte 

autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, bem como de seus genitores, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos.5 - 

CITE-SE a Autarquia demandada nos termos da petição inicial, bem como 

para apresentar contestação, no prazo legal. Após, INTIME-SE a parte 

autora, para no prazo legal, confrontar documentos e teses levantadas na 

contestação.6 – Após de tudo cumprido e certificado, venham-me os 

autos CONCLUSOS para designação da audiência de instrução e 

julgamento.CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário. 

Matupá/MT, 24 de setembro de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 75247 Nr: 1572-39.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edemar Luiz Bonkewich

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR PESSATO, CLAUDINEY PESSATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIOLA MORESCHI PASSANELI 

- OAB:21371/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o prazo de 05 dias para a juntada de substabelecimento. 2) 

Permaneçam os autos conclusos para decisão. Com o retorno, junte-se o 

substabelecimento. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 75466 Nr: 1666-84.2018.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SL, HLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1666-84.2018.811.0111 (Código 75466)

Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

Exequente: Heloísa Lemos Macedo

Executado: Gilmar de Oliveira Macedo

Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por HELOÍSA LEMOS 

MACEDO, menor representada por SAMANTHA LEMOS, em face do 

GILMAR DE OLIVEIRA MACEDO, objetivando executar os alimentos em 

favor da menor.

No decorrer do procedimento a exequente noticiou que o executado, após 

a citação, quitou o débito e vem, assiduamente, arcando com os alimentos 

(ref.8).

É o relatório do necessário. Fundamento e decido.

Nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil 

“extingue-se a execução quando: II – a obrigação for satisfeita (...)”.

Isto posto, JULGO EXTINTA, POR SENTENÇA, A EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil.

Condeno a parte exequente em custas judiciais, cuja exigibilidade restará 

suspensa em razão da gratuidade da justiça, nos termos do §3º do artigo 

98 do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos imediatamente.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 25 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 77515 Nr: 2755-45.2018.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHAEL DOUGLAS ANTUNES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641

 Autos nº 2755-45.2018.811.0111.

Código Apolo nº 77515.

Vistos.

Inobstante o teor da certidão de Ref. 18, verifico que devidamente citado o 

acusado informou que possui advogado constituído (Ref. 16).

 Além disso, consta nos autos que a causídica Andreia Ferdinando Varea 

acompanhou o denunciado durante seu interrogatório perante a 

Autoridade Policial, bem como durante a realização da audiência de 

custódia.

Dessa forma, DETERMINO a intimação de referida advogada para que 

informe se irá atuar em defesa do acusado nestes autos devendo 

apresentar resposta à acusação no prazo legal.

Após, conclusos para designação de audiência ou deliberações.

Sem prejuízo da determinação anterior, ante o teor da certidão de Ref. 14, 

ABRA-SE VISTA dos autos ao Ministério Público para se manifestar 

acerca do atual endereço da vítima.

CUMPRA-SE, com URGÊNCIA.

Matupá/MT, 25 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 77471 Nr: 2723-40.2018.811.0111

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE MATUPÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYKSON ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:17958/O

 Autos nº 2723-40.2018.811.0111.Código Apolo nº 77471.Vistos.Cuida-se 

de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa do custodiado 

MAYKSON ALVES DA SILVA, aduzindo que não se fazem presentes os 

pressupostos da prisão preventiva, eis que o flagrado não apresenta 

risco à ordem pública.Aduz, ainda, que o custodiado é tecnicamente 

primário, possui residência fixa e trabalho lícito, de modo que possui todas 

as condições necessárias para responder o processo em liberdade.

(...)Dessa forma, considerando a natureza da infração (sem violência ou 

grave ameaça) e a condição pessoal do custodiado (com renda declarada 

de R$ 1.200,00 – e proprietário de casa própria), arbitro a fiança no valor 

de R$ 2.000,00 (dois reais).Posto isso, nos termos do art. 316, c/c art. 

319, ambos do Código de Processo Penal, REVOGO a prisão preventiva 

do custodiado MAYKSON ALVES DA SILVA, mediante o pagamento de 

FIANÇA e cumprimento das demais medidas cautelares abaixo 

relacionadas:1)comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar 

suas atividades (CPP, 319, I);2) não mudar de endereço sem autorização 

do Juízo (CPP, 319, IV);3)proibição de frequentar bares, casas de jogos, 

casas de prostituição ou ambiente similar, especialmente em locais em que 

haja a venda de bebida alcóolica;4)pagamento de fiança, no importe de 

R2.000,00 (dois mil reais).Recolhido o valor da fiança, expeça-se o 

competente alvará de soltura em favor do custodiado, colocando-o em 

liberdade, se por outro motivo não for necessária a permanência na 

prisão.CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defesa.Traslade-se cópia 

da presente decisão ao autos de código APOLO 77676.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Matupá/MT, 25 de setembro de 2018.Suelen 

BarizonJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67868 Nr: 1526-84.2017.811.0111

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 
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Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMJ, AVJQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDMQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAYHANA SAYWRE TADA 

ROJAS - OAB:19568/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Haroldo Quaresma Castro - 

OAB:OAB-PA 11.913

 Vistos. Tendo em vista a certidão de Ref. 63 REDESIGNO a audiência para 

a data de 28 de novembro de 2018 às 12h30min. Oficie-se à comarca de 

Santarém informando a nova data da audiência. Saem os presentes 

intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55239 Nr: 1340-66.2014.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641

 Autos nº 1340-66.2014.811.0111.

Código Apolo nº 55239.

Vistos.

1) Analisando a resposta apresentada pelo acusado e tudo mais que dos 

autos consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela 

qual, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de 

novembro de 2018, às 16h15min.

2) INTIME-SE o denunciado para comparecer à audiência mencionada, a 

fim de ser interrogado, bem como, INTIME-SE a Defesa.

3) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia e as indicadas na 

resposta à acusação, para comparecerem à audiência ora designada, 

advertindo-as de que, nos termos do art. 219 do Código de Processo 

Penal, “o juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 

453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e 

condená-la no pagamento das custas da diligência”.

4) CIÊNCIA ao Ministério Público.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 25 de setembro de 2018.

 Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 70427 Nr: 2888-24.2017.811.0111

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, LG, PGDOG, LDDOG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS 

para:a)CONDENAR a requerida ANA LÚCIA DIAS DE OLIVEIRA a pagar a 

importância equivalente a 26% do salário mínimo vigente, atualmente 

correspondente a R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a título de 

alimentos para os requerentes PEDRO GABRIEL DE OLIVEIRA GRILLI e 

LARISSA DORALINA DE OLIVEIRA GRILLI, devidos a partir da citação. 

b)CONCEDO, definitivamente, a guarda dos menores PEDRO GABRIEL DE 

OLIVEIRA GRILLI e LARISSA DORALINA DE OLIVEIRA GRILLI em favor do 

genitor LOECIR GRILLI.JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil.Lavre-se o termo definitivo de guarda.Atenta ao princípio da 

causalidade, condeno a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais, as quais, em virtude da condição de beneficiária da justiça 

gratuita, torno suspensa a exigibilidade.Cientifique-se o Ministério 

Público.Expeça-se certidão de honorários em favor do advogado 

dativo.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Matupá (MT), 26 de setembro de 2018.Suelen 

BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59862 Nr: 154-37.2016.811.0111

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AJLL, APAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TADSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA SARZI SARTORI 

AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, com fundamento no art. 33, § 2º, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para outorgar a guarda 

definitiva da criança ADRYAN PYETRO LOURENÇO LIMA ao requerente 

ALAN JHONE LOURENÇO LIMA, com os efeitos daí decorrentes.JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Colha-se o compromisso 

consoante o disposto no artigo 32 da Lei 8.069/90, com a lavratura do 

termo respectivo.Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 

141, § 2º, da Lei nº 8.069/90.Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Matupá (MT), 21 de setembro de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 75572 Nr: 1713-58.2018.811.0111

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REBECA SANTANA RÊGO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 Autos nº 1713-58.2018.811.0111.

Código Apolo nº 75572.

Vistos.

Considerando a apresentação de defesa prévia à Ref. 37, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de dezembro de 2018, 

às 14h15min.

CIENTIFIQUEM-SE o adolescente e seus pais ou responsável da presente 

representação, notificando-os para comparecerem à audiência designada.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na representação e as indicadas 

na defesa prévia, para comparecerem à audiência ora designada, 

advertindo-as de que, nos termos do art. 219 do Código de Processo 

Penal, “o juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 

453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e 

condená-la no pagamento das custas da diligência”.

CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 26 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72701 Nr: 326-08.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA LEITE DE ARRRUDA ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Homologo a desistência da testemunha Rosária da Cruz dos Santos. Vista 

à parte autora. Com a juntada dos documentos, venham-me os autos 
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conclusos para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61376 Nr: 730-30.2016.811.0111

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVELINO DA SILVA WOLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 730-30.2016.811.0111 (Código 61376)

Classe – Assunto: Execução de Título Extrajudicial

Requerente: SICREDI

Requerido: Avelino da Silva Wolf

Vistos.

Trata-se de Ação Monitória proposta pela Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados Norte Mato-Grossense – SICREDI NORTE MT em 

face de Avelino da Silva Wolf, ambos qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, as partes formalizaram acordo sobre o 

objeto da lide, conforme termo incluso (ref. 24).

Vieram-me conclusos para sentença.

É o relatório do necessário. Fundamento e decido.

Em análise dos autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as 

partes, as quais estabelecem espontaneamente sobre o objeto posto em 

litígio, razão pela qual requer a homologação do acordo e, em 

consequência, a suspensão do processo até o seu cumprimento integral.

Assim sendo, como as partes apresentam ao Juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Posto isso, HOMOLOGO o presente acordo para que surta os jurídicos e 

legais efeitos, e desde já, DECLARO SUSPENSO o processo até o 

cumprimento integral da composição.

Arquivem-se os autos no arquivo provisório sem baixa na distribuição, 

pelo prazo de 5 (cinco) anos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 19 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67577 Nr: 1357-97.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHOLLYANA RODRIGUES CAFÉ SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZANDRA SIMONE SOARES 

ALVES - OAB:17646/O

 Processo nº 1357-97.2017.811.0111 (Código 67577)

Classe – Assunto: Indenizatória

Requerente: Daniela Pereira

Requerida: Phollyana Rodrigues Café Silva

Vistos.

Intimem-se as partes, por meio de suas causídicas, para apresentarem o 

inteiro teor da petição de acordo, bem como instrumento de procuração a 

fim de regularizar a representação nos autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção por abandono.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 24 de setembro de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 56727 Nr: 585-08.2015.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR SOUZA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 Autos nº 585-08.2015.811.0111.Código Apolo nº 56727.Vistos.1)Ante o 

teor da certidão de Ref. 12, NOMEIO como defensor dativo do acusado 

ADEMIR SOUZA SOARES, o advogado Marcus Augusto Giraldi Macedo, 

devendo apresentar resposta à acusação no prazo legal.Tomando em 

conta a natureza da causa FIXO os honorários do mencionado advogado 

em 10 (dez) URH (Unidade Referencial De Honorário), de acordo com a 

tabela de honorários da OAB/MT.(...)2) INTIME-SE o advogado nomeado da 

presente decisão.CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA.Matupá/MT, 25 de 

setembro de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72972 Nr: 465-57.2018.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:17958/O

 Autos nº 465-57.2018.811.0111.

Código Apolo nº 72972.

Vistos.

1) Analisando a resposta apresentada pelo acusado e tudo mais que dos 

autos consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela 

qual, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de 

dezembro de 2018, às 12h15min.

2) INTIME-SE o denunciado para comparecer à audiência mencionada, a 

fim de ser interrogado, bem como, INTIME-SE a Defesa.

3) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia e as indicadas na 

resposta à acusação, para comparecerem à audiência ora designada, 

advertindo-as de que, nos termos do art. 219 do Código de Processo 

Penal, “o juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 

453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e 

condená-la no pagamento das custas da diligência”.

4) CIÊNCIA ao Ministério Público.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 25 de setembro de 2018.

 Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60343 Nr: 331-98.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGLAMILTOM SILVA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 Código nº 60343.

Processo nº 331-98.2016.811.0111.

Vistos.

Inobstante tenha sido deferido por este Juízo a expedição edital com a 

finalidade de citação do acusado, analisando os autos verifico que o 

denunciado foi citado pessoalmente, conforme certidão de Ref.10.

Dessa forma, DECRETO a revelia do acusado IGLAMILTON SILVA 

CARVALHO, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal, eis que 

se colocou em lugar ignorado.

No mais, analisando a resposta apresentada à Ref.16 e tudo mais que dos 

autos consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela 

qual, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de 
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dezembro de 2018, às 14h15min.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia e as indicadas na 

resposta à acusação, para comparecerem à audiência ora designada, 

advertindo-as de que, nos termos do art. 219 do Código de Processo 

Penal, “o juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 

453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e 

condená-la no pagamento das custas da diligência”.

INTIME-SE a Defesa.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 25 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 74093 Nr: 1042-35.2018.811.0111

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE LOPES PESSOA DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado na inicial e 

DECLARO o direito de registro tardio de óbito de ELIAS LOPES PESSÔA, 

devendo constar como data do óbito o dia 28 de dezembro de 2010, e 

local do óbito o município de Guarantã do Norte (MT).Oficie-se ao Cartório 

de Registro Civil das Pessoas Naturais de Guarantã do Norte (MT) para 

confeccionar o assento de óbito de ELIAS LOPES PESSÔA, filho de 

PEDRO LOPES PESSÔA e LUZIA MÓVIO PESSÔA, nascido aos 28 de abril 

de 1.982, no município de Itaquiraí (MS).Outrossim, se aplicável, poderá 

ser exarado o respeitável CUMPRA-SE do MM. Juiz Corregedor da 

Comarca de Guarantã do Norte (MT), ordenando o cumprimento pelo Sr. 

Oficial da respectiva unidade do Serviço de Registro Civil das Pessoas 

Naturais.Esta sentença servirá como mandado, desde que devidamente 

selada e acompanhada das cópias necessárias ao seu cumprimento, 

inclusive da certidão de trânsito em julgado.Sem custas 

judiciais.Cientifique-se o Ministério Público.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 25 de 

setembro de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52889 Nr: 1022-20.2013.811.0111

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS MAGNO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOÃO NETO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1022-20.2013.811.0111 (Código 52889)

Classe – Assunto: Inventário

Requerente: Carlos Magno Pereira da Silva

Inventariado: Espólio de João Neto Pereira

Vistos.

Trata-se de Inventário proposta por Carlos Magno Pereira da Silva em face 

do espólio de João Neto Pereira, ambos qualificados nos autos.

Compulsando os autos, verifico que no decorrer do procedimento foi 

noticiado que o Sr. Carlos Magno (herdeiro) faleceu, bem como a Sra. 

Magnólia (herdeira) recusou o encargo como inventariante, declarando 

não possuir informações ou documentos pertinentes aos bens, conforme 

declaração de fl.36. Outrossim, o Sr. João Pereira (herdeiro) concordou 

em ser indicado como inventariante dos bens, contudo informou que o 

imóvel a ser inventariado já foi vendido e partilhado.

Soma-se a isso o fato de que a própria parte – João Pereira – informou à 

advogada dativa nomeada não possuir interesse em dar prosseguimento 

ao feito (fl.52).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Fundamento e decido.

Tendo em vista que a parte requerente manifestou não possuir interesse 

no feito, resta ao Juízo apenas a homologação de sua desistência.

Posto isso, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação para que surta 

os seus jurídicos e legais efeitos, consoante disposto no artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, razão por que JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais, cuja 

exigibilidade está suspensa em razão do deferimento da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo 

Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

Publique-se. Registra-se. Intime-se.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 25 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 74179 Nr: 1085-69.2018.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641

 Autos nº 1085-69.2018.811.0111.

Código Apolo nº 74179.

Vistos.

1) Analisando a resposta apresentada pelo acusado e tudo mais que dos 

autos consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela 

qual, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de 

dezembro de 2018, às 13h15min.

2) INTIME-SE o denunciado para comparecer à audiência mencionada, a 

fim de ser interrogado, bem como, INTIME-SE a Defesa.

3) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia e as indicadas na 

resposta à acusação, para comparecerem à audiência ora designada, 

advertindo-as de que, nos termos do art. 219 do Código de Processo 

Penal, “o juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 

453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e 

condená-la no pagamento das custas da diligência”.

4) CIÊNCIA ao Ministério Público.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 25 de setembro de 2018.

 Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 12211 Nr: 434-57.2006.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O, Ronaldo Pires de Andrade - OAB:7994-A/MT, Ruy 

Portella de Souza - OAB:4296-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte requerente, Dr(ª): EMILIANA 

BORGES FRANÇA - OAB:17694/O, Ronaldo Pires de Andrade - 

OAB:7994-A/MT, Ruy Portella de Souza - OAB:4296-A/ MT, para 

comparecer com o requerente nesta Secretaria, para retirar o auto de 

adjudicação, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59929 Nr: 186-42.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR VIEIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:17958/O

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DA 

DENÚNCIA, e o faço para CONDENAR o acusado JOSIMAR VIEIRA DE 

OLIVEIRA, já qualificados nos autos, nas sanções do artigo 303, “caput” 

da Lei nº 9.503/97 (por duas vezes) na forma do art. 70 do Código Penal, 

e art. 306, §1º, inciso II, da Lei nº 9.503/97, na forma do art. 69 do Código 

Penal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 69409 Nr: 2428-37.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE JESUS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROL ELEN DE CAMPOS - 

OAB:258075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Homologo a desistência da testemunha Vilmar Zanetti. Vista à parte 

autora para alegações finais. Com o retorno, venham-me os autos 

conclusos para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71341 Nr: 3337-79.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSSARA XAVIER SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Matupá/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT, LUCIOLA MORESCHI PASSANELI - OAB:21371/O, 

MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678/O

 Impulsiono o feito, abrindo vista a parte autora para que no prazo legal, 

querendo, apresente impugnação.

Leonardo de Oliveira Pires

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 58990 Nr: 1601-94.2015.811.0111

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HP COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA-ME, 

VIVIANE MAIZA ROHLING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:MT 

17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1601-94.2015.811.0111 (Código 58990)

Classe – Assunto: Monitória

Requerente: Banco do Brasil S.A.

Requeridos: HP Comercio e Transportes Ltda Me e Outro

Vistos.

Defiro o pedido formulado pela parte requerente à ref.17.

Cadastrem-se os advogados representantes do banco requerente para 

receberem intimações e publicações, sob pena de nulidade.

Ante o teor da certidão de ref.11, intime-se a parte para recolher o valor 

correspondente à diligência do Oficial de Justiça, objetivando o cabal 

cumprimento do mandado.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 26 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71894 Nr: 3582-90.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA JOSE DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dou por encerrada a instrução. Permaneçam os autos conclusos para 

prolação de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 74215 Nr: 1110-82.2018.811.0111

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1110-82.2018.811.0111 (Código 74215)

Requerente: Phablo Rafagnin

Requerido: João Neto Correia

Vistos.

1 - RECEBO a inicial em todos os seus termos.

2 - Processo em segredo de justiça (CPC, art. Art. 189, II).

3 - Designe-se audiência de tentativa de conciliação em data conforme a 

pauta da conciliadora.

 Após a designação, cite-se a parte requerida, com antecedência mínima 

de 20 dias, e intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado, 

alertando-se, ambos, que "o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado", nos termos do § 8º do art. 334 do CPC.

O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 dias, cujo 

termo inicial será a audiência de conciliação ou a data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação (CPC, art. 335, I e II).

4 – Consigno que o exame pericial genético, consoante assinalado pelo 

requerente que arcará com os custos deste, poderá ser realizado pela via 

extrajudicial, comparecendo os litigantes ao laboratório de confiança de 

ambos e, após o resultado, promover a juntada nos autos.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 26 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 64596 Nr: 2421-79.2016.811.0111

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DA SILVA TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE GUSTAVO WINTER - 

OAB:19418/O

 Autos nº 2421-79.2016.811.0111.

Código Apolo nº 64596.

Vistos.

Considerando o declínio de competência a este Juízo, o reeducando 
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DANIEL DA SILVA TEIXEIRA deverá cumprir nesta Comarca as condições 

fixadas em audiência admonitória quando da concessão do regime 

semiaberto para cumprimento de pena, para tanto:

1 - INTIME-SE o reeducando DANIEL DA SILVA TEIXEIRA, para dar 

continuidade ao cumprimento das condições assumidas por este, 

conforme fls. 257-258;

2 – OFICIE-SE a Polícia Civil e Polícia Militar desta Comarca para que tomem 

ciência acerca das condições impostas ao reeducando;

3- Outrossim, determino a atualização do cálculo de pena, para fins de 

nova progressão de regime.

Ciência ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 26 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 76004 Nr: 1941-33.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRLDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BHLDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1941-33.2018.811.0111 (Código 76004)

Classe – Assunto: Reconhecimento e Dissolução da União Estável c/c 

alimentos

 Requerente: Thays Ramos Leite das Neves

Requerido: Bruno Henrique Lear de Freitas

Vistos.

1 - RECEBO a inicial em todos os seus termos.

2 - Processo em segredo de justiça (CPC, art. Art. 189, II).

3 - DEFIRO o pedido de Justiça gratuita, revogando-o a qualquer tempo se 

inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora no 

curso da demanda.

4 – Acerca do pedido de alimentos provisórios, resta provado o estado de 

filiação, porém, à mingua de elementos que demonstrem a atual 

remuneração percebida pelo requerido, FIXO alimentos provisórios no 

importe correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, 

a partir da citação e prosseguindo até decisão final da causa, cujo valor 

deverá ser depositado em conta bancária a ser informada pela parte 

autora ou recibo de pagamento.

5 – NOTIFIQUE-SE a equipe multidisciplinar deste Juízo, a fim de que realize 

estudo psicossocial envolvendo as partes, bem como os menores, 

apresentando, no prazo de 15 (quinze) dias, relatório conclusivo no 

sentido de aclarar as informações prestadas na inicial, bem como as 

condições da parte requerente para exercício da guarda.

 6 – Sem prejuízo, DETERMINO a realização de audiência de conciliação, 

pela conciliadora deste Juízo.

7– Designada data, CITE-SE o requerido e INTIMEM-SE as partes para 

comparecerem a audiência de conciliação/mediação, salientando, desde 

logo, que o prazo para a defesa dos requeridos somente se iniciará se, 

realizada a audiência preliminar, restar frustrada a composição nela 

buscada.

CIÊNCIA ao Ministério Público, nos termos do artigo 178, II, do CPC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 34762 Nr: 2074-56.2010.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdomiro Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 34762.

Processo nº 2074-56.2010.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária – cumprimento de sentença

 Requerente: Valdomiro Moreira.

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos em correição.

Cuida-se de cumprimento de sentença promovida por VALDOMIRO 

MOREIRA em face do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social.

Intimado, o executado concordou com os cálculos apresentados pela 

exequente.

Inexistindo oposição, homologo o cálculo apresentado pela exequente.

EXPEÇA-SE a competente RPV.

Após, proceda a escrivania à expedição do(s) competente(s) alvará(s).

Após, intime-se a parte autora e seu procurador para retirá-los.

Cumprido o acima exposto, em nada sendo requerido no prazo de 05 

(cinco) dias, voltem-me os autos conclusos para prolação de sentença.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 1º de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 27171 Nr: 11-44.1999.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oliveira Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2006/485 (Código 27171)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: Município de Matupá (MT)

 Executado: Oliveira Macedo

Vistos.

Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre a petição de 

f.106-107 e seguintes, bem como para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 25 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 57408 Nr: 906-43.2015.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIA HASCKEL LEMUNY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A

 Devidamente autorizada, impulsiono o feito de acordo com o Art. 1.010. § 

1º do Novo CPC, para que o apelado apresente contrarrazões à apelação 

ofertada, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 57029 Nr: 750-55.2015.811.0111

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLADSON CHIQUITIN - 

OAB:17743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 
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OAB:12691/B

 Diante do exposto, pela presença dos pressupostos legais e por tudo 

mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL 

formulado por NELSON NUNES para declarar DISSOLVIDO O VÍNCULO 

CONJUGAL que mantinha com IOLANDA RUTKAUSKIS NUNES, desde 1º 

de abril de 1.995, razão pela qual decreto-lhes o DIVÓRCIO, fazendo-o 

com fundamento no artigo 37 da Lei n° 6.515/77 c/c artigo 226 § 6º da 

Constituição Federal.Transitada em julgado, expeça-se o mandado de 

averbação ao Cartório de Registro Civil desta Comarca, grafando nossos 

cordiais cumprimentos.Expeça-se, ainda, a certidão de honorários 

advocatícios em favor dos causídicos nomeados.Atenta ao princípio da 

causalidade, condeno a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais, as quais, em virtude da condição de beneficiária da justiça 

gratuita, torno suspensa a exigibilidade.Realizadas as providências acima, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 

26 de setembro de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 77789 Nr: 2871-51.2018.811.0111

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelita Kemper

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2871-51.2018.811.0111 (Código 77789)

Classe – Assunto: Execução contra a Fazenda Pública

Exequente: Angelita Kemper

Executado: Estado de Mato Grosso

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS proposta por ANGELITA 

KEMPER em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando execução 

de honorários em virtude do exercício da advocacia dativa.

Com o pedido, juntou a certidão lavrada pela Secretaria Judiciária da 

Comarca de Peixoto de Azevedo (MT).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

 É o relatório. Fundamento e decido.

Analisando a inicial e os documentos que a acompanham, verifico óbice 

intransponível ao regular prosseguimento do feito, demandando sua 

extinção.

Explico.

A exequente, ao elaborar sua inicial, alega como domicílio o endereço do 

escritório profissional situado em Peixoto de Azevedo (MT), bem como 

executa honorários oriundos de processo judicial julgado naquela 

Comarca.

Nítida, portanto, a incompetência deste Juízo para processar e julgar a 

presente execução.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, 

com fulcro no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Defiro a gratuidade da justiça em favor da causídica, mormente em razão 

da presteza ao exercício essencial da advocacia dativa, com fulcro no 

artigo 98 do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos imediatamente.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 26 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 74469 Nr: 1232-95.2018.811.0111

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO CANISIO MALDANER, RUBI ARSELIO 

MALDANER, JACINTA MARIA EPPING, FLAVIO LOURENÇO MALDANER, 

FLAVIA MARIA MALDANER, ERICA MARTA MALDANER, CLARISE 

VERONICA MALDANER, PLINIO JOSÉ MALDANER

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e determino que 

EXPEÇA-SE ALVARÁ EM FAVOR DOS REQUERENTES, autorizando o 

levantamento do saldo de R$ 373,01 (trezentos e setenta e três reais e um 

centavo) disponíveis em conta bancária em nome da “de cujus” THEREZA 

MALDANER perante o Banco Bradesco S.A. e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade ficará suspensa em 

razão do deferimento dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, 

nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações pertinentes.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 26 de 

setembro de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 69464 Nr: 2455-20.2017.811.0111

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, JPDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARDL, EDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tereza de Assis Fernandes - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso em favor de EMILI VITÓRIA DO VALE e, 

via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, eis que cessada a situação de risco narrada na inicial.Sem 

prejuízo, oficie-se a Secretaria Municipal de Saúde, solicitando 

acompanhamento psicológico em favor da menor, pelo período de três 

meses, dispensando-os do envio de relatório, salvo se verificada situação 

de risco.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.Sem custas judiciais, em razão da isenção 

legal.Cientifique-se o Ministério Público.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá/MT, 19 de setembro de 

2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 69234 Nr: 2323-60.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isidoro Celso dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA VANDERLEI 

POMMER SENN - OAB:14810, CAMILA DILL ROSSETO - OAB:19905-O

 Por determinação da MM. Juíza de Direito desta Comarca, Drª. Suelen 

Barizon e, conforme pauta do Juizo, redesigno a audiência de conciliação 

para o dia 09/10/2018, às 14:00 horas, a ser realizada pela Conciliadora 

desta Comarca.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010198-76.2016.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON MARTINS PEREIRA (REQUERENTE)

LUCIOLA MORESCHI PASSANELI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTOMOTO AUTOMOVEIS E MOTOS DO AMAPA LTDA (REQUERIDO)

 

Designo audiência de conciliação para a data de 03 de outubro de 2018, 

às 13h40min.
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54002 Nr: 303-04.2014.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMAR CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O/MT

 Autos nº: 303-04.2014.811.0111.

Código Apolo nº: 54002

Vistos.

Dispensado o relatório (art. 38 da Lei 9.099/95), passo à análise do mérito.

Conforme documentos juntados aos autos, verifico que o acusado 

cumpriu de forma integral a transação penal.

Pois bem. Em consonância com a cota ministerial (ref. 58), DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE, em razão do cumprimento integral da transação 

acordada e, consequentemente, determino o arquivamento do presente 

feito.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se estes autos com as 

baixas e anotações necessárias.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Intime-se.

 Matupá/MT, 13 de setembro de 2017.

Suelen Barizon

Juíza Substitua

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60121 Nr: 261-81.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOSSIVAN MENDES DA CONCEIÇÃO, 

Claudemar Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 Código nº 60121

Processo nº 261-81.2016.811.0111

Classe – Assunto: Ação Penal

Acusado(s): Geossivan Mendes da Conceição e Claudemar Pereira da 

Silva.

Vistos.

Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público em desfavor de 

GEOSSIVAN MENDES DA CONCEIÇÃO e CLAUDEMAR PEREIRA DA 

SILVA, devidamente qualificados nos autos, para apuração da prática do 

crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Os fatos ocorreram em 13 de fevereiro de 2016.

O Ministério Público pugnou pela decretação da extinção da punibilidade 

dos acusados, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão 

punitiva (ref. 64).

É o breve relato. Fundamento e DECIDO.

 A pena cominada para o crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 é 

de advertência sobre os efeitos das drogas; prestação de serviços à 

comunidade; medida educativa de comparecimento a programa ou curso 

educativo.

Os fatos ocorreram em 13.02.2016, e a partir de então não se verificaram 

quaisquer outras causas interruptivas do prazo prescricional.

Assim, nos termos do artigo 30 da Lei nº 11.343/06, para o crime descrito 

no artigo 28 da referida lei, opera-se a prescrição no prazo de 02 (dois) 

anos.

Diante disso, já tendo decorrido o lapso temporal de mais de 02 (dois) 

anos desde a data dos fatos, e não sobrevindo quaisquer outras das 

causas impeditivas ou interruptivas, RECONHEÇO a prescrição da 

pretensão punitiva do Estado.

Posto isso, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, combinado 

com o artigo 30 da Lei nº 11.343/06, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE dos 

acusados GEOSSIVAN MENDES DA CONCEIÇÃO e CLAUDEMAR PEREIRA 

DA SILVA, já qualificados nos autos, ante a prescrição da pretensão 

punitiva estatal com relação ao crime que lhe é imputado neste processo 

(art. 28 da Lei nº 11.343/06).

Transitada em julgado a presente sentença, procedam-se às baixas, 

comunicações e anotações de estilo, arquivando-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se.

Matupá/MT, 13 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 47577 Nr: 2240-98.2014.811.0030

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joilson Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Marcilio Donegá - 

OAB:3079

 Nos termos da Portaria 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja o réu intimado para, no prazo legal, manifestar do 

cálculo de pena acostado na Ref. 107.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 62388 Nr: 647-29.2017.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Júlio Alves de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Flávio de Oliveira - 

OAB:19805/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja a parte requerente intimada para, no prazo legal, 

requerer o que entender de direito.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 30198 Nr: 111-88.2012.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel Guimarães Scarpat

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:10765

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (ª) Federal - OAB:

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono os presentes autos e intimo a parte REQUERENTE, na pessoa 

de seu(s) advogado(s) para querendo, apresente contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 30335 Nr: 248-70.2012.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jusceli Campos Dourado, Joana Dark Campos Dourado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Secretaria de Estado 

de Administração/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LEITE DOS SANTOS - 

OAB:7532

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono os presentes autos e intimo a parte REQUERENTE, na pessoa 

de seu(s) advogado(s) para querendo, se manifeste requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 32330 Nr: 446-39.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aliane Piovezan Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nortelândia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21.213-O, GRACIELLY ROSA ORMOND - OAB:18163/O, 

Wilker Christi Correa - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO LEITE DOS SANTOS - 

OAB:7532

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a parte REQUERENTE, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para se manifeste requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 32033 Nr: 156-24.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERI TEREZINHA DAROLT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21.213-O, Wilker Christi Correa - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Certifico e dou fé que INTIMO, na pessoa de seu(s) advogado(s), da r. 

sentença proferida nos autos, a seguir transcrita: “Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do NCPC, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido formulado na inicial.'

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 32065 Nr: 187-44.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Agostinha de França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21.213-O, GRACIELLY ROSA ORMOND - OAB:18163/O, 

Wilker Christi Correa - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que INTIMO, na pessoa de seu(s) advogado(s), da r. 

sentença proferida nos autos, a seguir transcrita: “Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do NCPC, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido formulado na inicial."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 31873 Nr: 78-30.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dulcenei de Souza Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:18163/O, Wilker Christi Correa - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico e dou fé que INTIMO, na pessoa de seu(s) advogado(s), da r. 

sentença proferida nos autos, a seguir transcrita: “Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do NCPC, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido formulado na inicial."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 32090 Nr: 213-42.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIVELTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilker Christi Correa - 

OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico e dou fé que INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), da r. sentença proferida nos autos, a seguir transcrita: 

“Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial. (...)"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 32418 Nr: 517-41.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZENIL PEREIRA LUCAS DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:18163/O, Wilker Christi Correa - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono os presentes autos e intimo a parte REQUERENTE, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para, querendo, se manifeste requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 33887 Nr: 1188-64.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JJF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lussivaldo Fernandes de 

Souza - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 20. Posto isto, e por tudo mais que dos autos consta JULGO 

PROCEDENTE a presente ação de Exoneração de Alimentos proposta por 

JAYDORMAR JOSÉ FERNANDES que move em desfavor de LETÍCIA LENFI 

FERNANDES, para exonerar o autor da obrigação de prestar alimentos a 

sua filha, ora requerida, e extingo o processo com resolução de mérito, na 

forma do art. 487, I, do CPC.Isento de custas.Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as formalidades legais.DECLARO esta 

sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO 

o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 38711 Nr: 1400-17.2016.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogerio Lima de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

INSS-MT - OAB:

 DISPOSITIVO. Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, condenando o 

requerido a conceder a requerente o benefício previdenciário de 

auxílio-doença em valor equivalente a renda mensal correspondente a 

100% (cem por cento) do salário-de-benefício, partir do indeferimento do 

requerimento administrativo, ou seja, 18.10.2016, todavia, LIMITO a 

duração do beneficio há 06 (seis) meses a partir da data do laudo pericial, 

qual seja, 20.06.2017 (pág. 50).Após a vigência da Lei n. 11.960/2009, 

sobre as prestações em atraso incidirão correção monetária sobre o 

débito previdenciário, a partir do vencimento de cada prestação, nos 

termos da Lei nº 6.899/1981, conforme Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, e juros de mora à 

razão de 0,5% ao mês.(...)

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42021 Nr: 1641-54.2017.811.0031

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA DOS SANTOS 

OLIVEIRA - OAB:23349/O, Gilmar Luiz Zanatta - OAB:23374/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO. Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, condenando o 

requerido a conceder a requerente o benefício previdenciário de 

auxílio-doença em valor equivalente a renda mensal correspondente a 

100% (cem por cento) do salário-de-benefício, partir do indeferimento do 

requerimento administrativo, ou seja, 01.09.2017, todavia, LIMITO a 

duração do beneficio há 01 ano a partir da data do laudo pericial, qual 

seja, 16.03.2018 (pág. 91).Outrossim, presentes os requisitos, DEFIRO A 

TUTELA DE URGÊNCIA, (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41077 Nr: 1116-72.2017.811.0031

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Publica

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonathan Carlos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNNA PORTELA ALVES - 

OAB:15418, EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA - OAB:18598/O

 Vistos.

I. Tendo em vista cota ministerial retro (ref. 80), designo o dia 06/12/2018, 

às 15h30min para a realização de audiência de justificação.

II. Intime-se o autor dos fatos.

III. Cientifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 31865 Nr: 70-53.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dimilso Celestino da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21.213-O, GRACIELLY ROSA ORMOND - OAB:18163/O, 

Wilker Christi Correa - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem assim em verba 

honorária no importe de 20% do valor atualizado da causa (CPC/2015, art. 

85, § 2º), ônus, todavia, sob condição suspensiva de exigibilidade pelo 

prazo de 5 (cinco) anos (CPC/2015, art. 98, § 3º), porquanto do 

deferimento da assistência judiciária gratuita.Transitada esta em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de 

estilo.Publicada com a inserção no Sistema Informatizado Apolo TJ/MT. 

Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 32029 Nr: 152-84.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENILZA ANTONIA DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21.213-O, Wilker Christi Correa - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem assim em verba 

honorária no importe de 20% do valor atualizado da causa (CPC/2015, art. 

85, § 2º), ônus, todavia, sob condição suspensiva de exigibilidade pelo 

prazo de 5 (cinco) anos (CPC/2015, art. 98, § 3º), porquanto do 

deferimento da assistência judiciária gratuita.Transitada esta em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de 

estilo.Publicada com a inserção no Sistema Informatizado Apolo TJ/MT. 

Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 32065 Nr: 187-44.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Agostinha de França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21.213-O, GRACIELLY ROSA ORMOND - OAB:18163/O, 

Wilker Christi Correa - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem assim em verba 

honorária no importe de 20% do valor atualizado da causa (CPC/2015, art. 

85, § 2º), ônus, todavia, sob condição suspensiva de exigibilidade pelo 

prazo de 5 (cinco) anos (CPC/2015, art. 98, § 3º), porquanto do 

deferimento da assistência judiciária gratuita.Transitada esta em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de 

estilo.Publicada com a inserção no Sistema Informatizado Apolo TJ/MT. 

Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 31873 Nr: 78-30.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dulcenei de Souza Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:18163/O, Wilker Christi Correa - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem assim em verba 

honorária no importe de 20% do valor atualizado da causa (CPC/2015, art. 

85, § 2º), ônus, todavia, sob condição suspensiva de exigibilidade pelo 

prazo de 5 (cinco) anos (CPC/2015, art. 98, § 3º), porquanto do 

deferimento da assistência judiciária gratuita.Transitada esta em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de 

estilo.Publicada com a inserção no Sistema Informatizado Apolo TJ/MT. 

Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 32462 Nr: 558-08.2014.811.0031

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everton Nogueira de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRAGA VINICIUS PEREIRA DO 

NASCIMENTO - OAB:19652/O, MARCELO DURVAL SOBRAL FEITOSA - 

OAB:28367

 Vistos.

Retifico a decisão proferida em audiência de justificação, para constar que 

deverá ser remetica Carta Precatória à Comarca de Cuiabá/MT, e não os 

autos em si. Consigno que a deprecata terá por finalidade a fiscalização 

das condições impostas pela suspensão condicional do processo, vez 

que o réu reside naquela localidade.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010036-93.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUZA MOREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RODRIGUES (REQUERIDO)

MARLENE DE SOUZA MELLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA Processo nº 

8010036-93.2017.8.11.0031 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA movida por MARILUZA MOREIRA DE OLIVEIRA, em 

desfavor de MARLENE DE SOUZA MELLO e JOSE RODRIGUES. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. Decido. Da 

Revelia Ressai dos autos que, a parte requerida deixou transcorrer in albis 

o prazo para apresentação de contestação, sendo DECRETADO SUA 

REVELIA (id. 8801010). Analisando as alegações da parte reclamante, 

verifico que os fatos narrados na inicial conduzem às consequências 

pretendidas pela mesma. O nexo de causalidade encontra-se no fato de 

que se a parte reclamada tivesse efetuado o pagamento integral do débito, 

a reclamante não experimentaria qualquer tipo de prejuízo financeiro. No 

caso, operou-se ainda a revelia, uma vez que a parte ré, devidamente 

citada, não apresentou defesa. Dessa forma, os fatos alegados pela parte 

reclamante presumem-se verdadeiros, nos termos do que determina o 

artigo 344 do NCPC. Dessa forma, pelas considerações acima expendidas, 

a condenação da parte reclamada ao pagamento do débito no valor de R$ 

3.957,14 (três mil novecentos e cinquenta e sete reais e quatorze 

centavos), é medida que se impõe. Diante do exposto e, por tudo mais que 

dos autos consta, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, para: - DECRETAR a REVELIA da parte 

requerida MARLENE DE SOUZA MELLO e JOSE RODRIGUES, com 

fundamento no art. 20, da Lei nº 9.099/95; - JULGAR PROCEDENTE o 

pedido formulado na exordial para condenar a parte Requerida a PAGAR à 

parte Autora, o valor de R$ 3.957,14 (três mil novecentos e cinquenta e 

sete reais e quatorze centavos), corrigido monetariamente – Enunciado n. 

562 da Súmula do STF -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, ambos a partir do inadimplemento da obrigação positiva e 

líquida - termo – mora ex re - CC/02, art. 397, caput. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento 

do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito 

e intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  A i s i  A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______________________________________________________ 

VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA 

CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010040-67.2016.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF (ADVOGADO(A))

EDVALDO HENRIQUE DA SILVA (REQUERENTE)

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA Processo nº 

8010040-67.2016.8.11.0031 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Trata-se de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por EDVALDO HENRIQUE DA SILVA 

em face da empresa OI S.A. É fato notório que a reclamada, juntamente 

com o grupo empresarial que integra, se encontra em recuperação judicial, 

postulada em 20 de junho de 2016 e deferida em 29 de junho de 2016, pelo 

Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de 

Janeiro (Processo nº 0203711- 65.2016.8.19.0001). O crédito objeto deste 

feito está sujeito à recuperação judicial, nos moldes do art. 49 da Lei n. 

11.101/05 e segundo o entendimento vigente no âmbito do Superior 

Tribunal de Justiça (Recurso Especial nº 1.634.046/RS (2016/0250770-3), 

3ª Turma do STJ, Rel. Nancy Andrighi. DJe 18.05.2017). Pois bem, restou 

amplamente divulgada pelos meios de comunicação a recente 

homologação do plano de recuperação judicial aprovado pelos credores 

do grupo empresarial, nos termos de decisão publicada em 05.02.18. Tal 

fa to  que  pode  se r  con f i rmado  no  s í t i o  e l e t rôn i co 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br, mantido pelo Administrador 

Judicial (Escritório de Advocacia Arnoldo Wald). O plano de recuperação 

judicial apresenta a natureza de uma transação, e uma vez homologado 

implica novação dos créditos anteriores ao pedido (Lei n. 11.101/05, art. 

59, “caput”). A decisão homologatória do plano constitui título executivo 

judicial (Lei n. 11.101/05, art. 59, § 1º). Por tais razões, há orientação no 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, concedida a recuperação 

judicial, as execuções individuais devem ser extintas, pois não haveria 

hipótese jurídica para sua retomada. Nesse sentido: DIREITO 

EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. 

NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A 

RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da 

recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, 

e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem 

ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja 

inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do 

plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer 

durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 

11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o 

descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, 

qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano 

de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. 

Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito 

constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no 

juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa 

hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título 

judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, 

deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial 

provido. (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015). Destarte, não 

há viabilidade jurídica para o prosseguimento deste processo, pois, em 

atenção aos objetivos do processo de recuperação judicial, todos os 

credores da empresa reclamada devem se submeter ao plano homologado 

pelo juízo universal. É o que ensina com clareza FÁBIO ULHOA COELHO 

(Curso de Direito Comercial, volume 3: direito de empresa - 15ª ed. - São 

Paulo, Saraiva, 2014 – p. 439): Em princípio, todos os credores anteriores 

ao pedido de recuperação judicial estão sujeitos aos efeitos do plano de 

recuperação aprovado em juízo. Mesmo os que se haviam oposto ao plano 

e votado por sua rejeição devem curvar-se à decisão judicial respaldada 

na maioria dos credores. Não têm outra alternativa. Na mesma linha, o 

Enunciado n. 51 do FONAJE estabelece: ENUNCIADO 51 – Os processos 

de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata 

ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria (nova redação – XXI 

Encontro – Vitória/ES). Ante o exposto, exaurido o interesse processual, 
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JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, VI do NCPC, devendo a parte autora proceder com a 

habilitação do crédito junto ao juízo da recuperação judicial. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas 

necessárias e arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, 

§ 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, assim como nessas hipóteses de desistência a 

Intimação da parte adversa. P. Cumpra. À submissão da Juíza de Direito 

para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________________ VISTOS. HOMOLOGO, para que 

surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, 

na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8009999-37.2015.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ANILTON IZIDIO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos (ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA Processo nº 

8009999-37.2015.8.11.0031 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Trata-se de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por ANILTON IZIDIO DA SILVA em 

face da empresa OI S.A. É fato notório que a reclamada, juntamente com o 

grupo empresarial que integra, se encontra em recuperação judicial, 

postulada em 20 de junho de 2016 e deferida em 29 de junho de 2016, pelo 

Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de 

Janeiro (Processo nº 0203711- 65.2016.8.19.0001). O crédito objeto deste 

feito está sujeito à recuperação judicial, nos moldes do art. 49 da Lei n. 

11.101/05 e segundo o entendimento vigente no âmbito do Superior 

Tribunal de Justiça (Recurso Especial nº 1.634.046/RS (2016/0250770-3), 

3ª Turma do STJ, Rel. Nancy Andrighi. DJe 18.05.2017). Pois bem, restou 

amplamente divulgada pelos meios de comunicação a recente 

homologação do plano de recuperação judicial aprovado pelos credores 

do grupo empresarial, nos termos de decisão publicada em 05.02.18. Tal 

fa to  que  pode  se r  con f i rmado  no  s í t i o  e l e t rôn i co 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br, mantido pelo Administrador 

Judicial (Escritório de Advocacia Arnoldo Wald). O plano de recuperação 

judicial apresenta a natureza de uma transação, e uma vez homologado 

implica novação dos créditos anteriores ao pedido (Lei n. 11.101/05, art. 

59, “caput”). A decisão homologatória do plano constitui título executivo 

judicial (Lei n. 11.101/05, art. 59, § 1º). Por tais razões, há orientação no 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, concedida a recuperação 

judicial, as execuções individuais devem ser extintas, pois não haveria 

hipótese jurídica para sua retomada. Nesse sentido: DIREITO 

EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. 

NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A 

RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da 

recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, 

e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem 

ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja 

inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do 

plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer 

durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 

11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o 

descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, 

qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano 

de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. 

Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito 

constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no 

juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa 

hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título 

judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, 

deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial 

provido. (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015). Destarte, não 

há viabilidade jurídica para o prosseguimento deste processo, pois, em 

atenção aos objetivos do processo de recuperação judicial, todos os 

credores da empresa reclamada devem se submeter ao plano homologado 

pelo juízo universal. É o que ensina com clareza FÁBIO ULHOA COELHO 

(Curso de Direito Comercial, volume 3: direito de empresa - 15ª ed. - São 

Paulo, Saraiva, 2014 – p. 439): Em princípio, todos os credores anteriores 

ao pedido de recuperação judicial estão sujeitos aos efeitos do plano de 

recuperação aprovado em juízo. Mesmo os que se haviam oposto ao plano 

e votado por sua rejeição devem curvar-se à decisão judicial respaldada 

na maioria dos credores. Não têm outra alternativa. Na mesma linha, o 

Enunciado n. 51 do FONAJE estabelece: ENUNCIADO 51 – Os processos 

de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata 

ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria (nova redação – XXI 

Encontro – Vitória/ES). Ante o exposto, exaurido o interesse processual, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, VI do NCPC, devendo a parte autora proceder com a 

habilitação do crédito junto ao juízo da recuperação judicial. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas 

necessárias e arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, 

§ 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, assim como nessas hipóteses de desistência a 

Intimação da parte adversa. P. Cumpra. À submissão da Juíza de Direito 

para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

________________________________________________________ 

VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA 

CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010034-60.2016.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MENDES DO ESPIRITO SANTOS (REQUERENTE)

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE SENFF (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA Processo nº 

8010034-60.2016.8.11.0031 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de recurso de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por VIVO S.A., no processo que 

lhe move MARIA MENDES DO ESPIRITO SANTOS. É o relato do necessário. 

Decido. Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais 

de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou 

irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem como 

preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e permitindo 

a hipótese de julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. O 

recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada pela 

legislação processual – Lei n. 9.099/1995, art. 48 e ss., com redação dada 

pela Lei n. 13.105/2015, c/c NCPC, art. 1.022 e ss., destinando-se a 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto 

ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento e corrigir erro material, em regra, contra qualquer decisão 

judicial – NCPC, art. 1.022, caput -, contudo perante os Juizados Especiais 

Cíveis, com regra especial expressa, contra sentença ou acórdão - Lei n. 

9.099/1995, art. 48, caput, com redação dada pela Lei n. 13.105/2015 -, 

sendo possível a correção dos erros materiais de ofício. A parte interpôs 

recurso de embargos de declaração, irresignada com a sentença de 
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mérito proferida a qual condenou em danos morais (id. 12266345), 

requerendo a juntada de áudio em fase recursal e alteração da decisão 

proferida. Verifica-se que, a reclamada não produziu as provas no 

momento processual devido, e agora através dos embargos deseja a 

alteração da sentença. Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial: 

Embargos de Declaração nº 8010232-72.2016.811.0007 Embargante: 

ANTONIO BASTO DA SILVA EmbargadO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NPL IJUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAESData do Julgamento: 15/03/2018EMENTAEMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO UNÂNIME – OBJETIVO DE SANAR 

SUPOSTA OMISSÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA - TESES 

DEVIDAMENTE APRECIADAS - EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES 

– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS 

IMPROVIDOS.Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na 

estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida 

porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 18, da 

Lei nº 9.099/95, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a 

matéria.Tendo sido apreciadas todas as teses, em decisão fundamentada 

e em votação unânime, inexiste falar em julgamento contraditório, sendo o 

caso de não acolhimento dos embargos. MARCELO SEBASTIAO PRADO 

DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 15/03/2018, Publicado no 

DJE 16/03/2018) Não merece prosperar a alegação de omissão, posto que 

na sentença embargada foram explorados todos os pontos da exordial, 

bem como da contestação, constando ainda tópico específico a respeito 

dos danos morais a serem indenizados, tratando-se de dano in re ipsa, 

por negativação indevida A embargante busca com o presente a total 

alteração da sentença, e não mero esclarecimento, conforme tenta fazer 

crer, não sendo a via correta para tal requerimento. Isso posto, CONHEÇO 

DOS EMBARGOS e, porque NÃO há omissão na decisão recorrida, NEGO 

PROVIMENTO. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão da Juíza de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  A i s i  A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______________________________________________________ 

VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA 

CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA Processo nº 

1000076-04.2018.8.11.0031 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL proposta por FABIO SCAFFI BARRETO em face de 

VIVO S.A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, 

parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Existindo 

preliminar suscitada. Enfrento-as. Indefiro a preliminar de ausência de 

documento imprescindível, ante a juntada de comprovante de negativação 

retirado de site e não original emitido pela CDL, cumpre que a reclamada 

poderia ter anexado aos autos provas de que o referido documento é 

falso, contudo, não se desincumbiu, tratando-se de meras alegações. Por 

fim, rejeito a preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova, 

eis que a tese se confunde com a análise do próprio mérito. No que diz 

respeito à preliminar de inépcia da inicial, por ausência de documentos 

indispensável, tal pedido não merece acolhimento, uma vez que o referido 

documento não é documento indispensável ao julgamento da controvérsia 

trazida ao conhecimento desse juízo. Sendo necessária apenas a simples 

indicação da residência, conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código 

de Processo Civil. Passo a análise do mérito. Após análise percuciente 

dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão assiste à parte autora. Apesar das argumentações trazidas pela 

parte promovida em sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu de 

seu ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de 

prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, 

quaisquer causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da 

parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e 

exigibilidade da dívida. A contestação é estéril de prova, nada foi juntado 

aos autos que comprovasse a existência ou origem do débito, anexando 

apenas tela de seu sistema, e supostas faturas produzidas 

unilateralmente A requerida não anexou contrato, gravação, ou qualquer 

documento capaz de comprovar suas alegações, tendo ainda anexado 

contestação e documentos em nome de AMARILDO LIMA, terceiro 

estranho a lide (id. 14130765). Restando caracterizada a falha e a 

abusividade na prestação de seus serviços. Ao lado disso, não se aplica 

a súmula 385 do STJ no presente caso, haja vista que, a negativação 

preexistente que pesa sob o nome da parte autora está sendo discutida 

judicialmente (Autos nº 1000075-19.2018.8.11.0031). Nesse sentido, tem 

manifestado as Turmas Recursais: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM A RÉ. SUPOSTA 

FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA POSTULANDO A 

REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. CABÍVEL. NA ESPÉCIE, TRATA-SE DE 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DECORRENTE DE FRAUDE, PORTANTO, A 

CONTROVÉRSIA SE ENCONTRA FORA DO ÂMBITO DA SÚMULA 385 DO 

STJ. CONQUANTO A INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE 

INADIMPLENTES SEJAM UM DIREITO SUBJETIVO DA ENTIDADE CREDORA, 

NO EXERCÍCIO REGULAR DE SEU DIREITO, ESTA INSCRIÇÃO DEVE TER 

ORIGEM REAL, O QUE NÃO SE DEMONSTROU NO CASO EM TELA. 

CABERIA A RÉ PROVAR A OCORRÊNCIA DA CULPA EXCLUSIVA DA 

VÍTIMA, QUAL SEJA, A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO EM NOME DA 

AUTORA, ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. SEQUER TROUXE AOS 

AUTOS QUALQUER CONTRATO, SEJA ASSINADO PELA AUTORA, SEJA 

POR OUTRA PESSOA. DANO MORAL CONFIGURADO. (TJ-RJ - APL: 

00315620920118190205 RJ 0031562-09.2011.8.19.0205, Relator: DES. 

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS BITENCOURT, Data de Julgamento: 

17/12/2014, VIGÉSIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de 

Publicação: 19/12/2014) Via de consequência procede à pretensão de 

condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais à parte autora, ante a inserção indevida de seu nome nos órgãos 

restritivos, que inviabilizaram o seu acesso ao crédito caracterizando o 

dano moral in re ipsa, sendo irrelevante, portanto, a prova da sua 

ocorrência. Nessa senda, a sistemática da responsabilidade civil nas 

relações de consumo é a de que responde o fornecedor de produtos e/ou 

de serviços independentemente da verificação de culpa, pelos danos 

causados aos consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do 

serviço, respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei 

n.8.078/90, essa é objetiva e independe de culpa. Tal responsabilidade 

está, ainda, fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois 

aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua 

atividade. De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de 

causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, 

V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do 

CC. O contexto retratado nos autos indica postura da Ré suficiente para 

gerar ofensa à honra. Com efeito, atente-se quanto à perda do tempo útil 

despendido pela parte autora, na busca de uma solução amigável ao 

problema, o que por si só também caracteriza o dano moral. Entendo que o 

dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero aborrecimento, 

caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. O dano moral resta 

configurado e deve ser reparado. No tocante ao valor da indenização, 

compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o 

valor da indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta 

ilícita, com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, 

em quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, 
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da tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Quantum arbitrado que deve considerar os 

princípios atinentes à matéria e as particularidades do caso concreto. No 

que se refere ao pedido contraposto, entendendo que o mesmo deve ser 

julgado improcedente, haja vista, que a requerida não anexou documentos 

capazes de comprovar a efetiva contratação pela parte autora. Deixo de 

condenar a parte autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram 

nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Pelo exposto, 

RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

formulada na inicial, par: - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da 

parte autora do registro/banco de inadimplentes SCPC, relacionado ao 

débito objeto da presente ação, no prazo de 05 dias, para tanto deverá a 

secretaria do juízo expedir ofício ao Órgãos de Proteção responsável pelo 

banco de dados. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido nos 

autos, devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer 

meio, a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa 

cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em 

desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a título de 

dano moral/imaterial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. - Julgo improcedente o pedido contraposto e a 

condenação em litigância de má fé; Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do 

valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e 

intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_________________________ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, na 

forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.
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Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA Processo nº 

1000054-43.2018.8.11.0031 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL proposta por DALMA ARIANE PINHEIRO DO 

NASCIMENTO em face de VIVO S.A. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 

161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Prevê o artigo 336 do Código de Processo Civil “que compete ao réu 

alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, especificando as 

provas que pretende produzir”. No artigo 341 do Código de Processo Civil 

prescreve que “ao réu cabe manifestar-se precisamente sobre os fatos 

narrados na petição inicial, presumindo-se verdadeiros os fatos não 

impugnados”. Disso não cuidou o requerido, pois, em que pese 

regularmente citado e intimado, conforme certidão (id. 14178822), não 

contestou o pedido, razão pela qual se presumem verdadeiros os fatos 

alegados na inicial, diante da não contestação das razões de mérito. Com 

efeito, no caso dos autos, decorre a verificação dos efeitos da revelia, na 

forma dos artigos 334 e 344 do Código de Processo Civil, os quais fazem 

presumir aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo requerente, 

acarretando, por conseguinte, as consequências jurídicas apontadas na 

petição inicial. Diante da revelia do requerido, restou incontroverso nos 

autos a ausência de débitos, e os danos morais alegados. Via de 

consequência procede à pretensão de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais à parte autora, ante a 

inserção indevida de seu nome nos órgãos restritivos, que inviabilizaram o 

seu acesso ao crédito caracterizando o dano moral in re ipsa, sendo 

irrelevante, portanto, a prova da sua ocorrência. Nessa senda, a 

sistemática da responsabilidade civil nas relações de consumo é a de que 

responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços independentemente 

da verificação de culpa, pelos danos causados aos consumidores, 

decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, respectivamente. 

Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa é objetiva e 

independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na 

teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve 

arcar com os riscos e ônus de sua atividade. De tal modo, caracterizados 

o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano 

moral é impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da Constituição da 

República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. O contexto retratado 

nos autos indica postura da Ré suficiente para gerar ofensa à honra. Com 

efeito, atente-se quanto à perda do tempo útil despendido pela parte 

autora, na busca de uma solução amigável ao problema, o que por si só 

também caracteriza o dano moral. Entendo que o dissabor experimentado 

ultrapassou os limites do mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a 

lesão à sua dignidade. O dano moral resta configurado e deve ser 

reparado. No tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se orientar 

pela denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização de 

acordo com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições 

econômicas do causador do dano e do ofendido, em quantitativo 

consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do 

constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir 

novas condutas idênticas da parte ofensora, e representar compensação 

à parte ofendida, sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. 

Quantum arbitrado que deve considerar os princípios atinentes à matéria e 

as particularidades do caso concreto. Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil e 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, 

par: - DECRETAR A REVELIA da requerida com fundamento no art. 20, da 

Lei nº 9.099/95; - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte 

autora dos registros/banco de inadimplentes, relacionado ao débito objeto 

da presente ação, no prazo de 05 dias. Oficiem-se aos órgãos de 

restrição ao crédito para cancelamento definitivo das restrições 

comerciais efetivada no CPF da parte reclamante, com relação aos débitos 

discutidos neste feito. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido 

nos autos, devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por 

qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa 

cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em 

desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a título de 

dano moral/imaterial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 
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362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________ VISTOS. HOMOLOGO, para 

que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz 

leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza 

de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000053-58.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES (ADVOGADO(A))

ODMILSO LUCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA Processo nº 

1000053-58.2018.8.11.0031 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL proposta por ODMILSO LUCIO DA SILVA em face de 

VIVO S.A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, 

parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Prevê o 

artigo 336 do Código de Processo Civil “que compete ao réu alegar, na 

contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, especificando as provas que 

pretende produzir”. No artigo 341 do Código de Processo Civil prescreve 

que “ao réu cabe manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na 

petição inicial, presumindo-se verdadeiros os fatos não impugnados”. 

Disso não cuidou o requerido, pois, em que pese regularmente citado e 

intimado, conforme certidão (id. 14178726), não contestou o pedido, razão 

pela qual se presumem verdadeiros os fatos alegados na inicial, diante da 

não contestação das razões de mérito. Com efeito, no caso dos autos, 

decorre a verificação dos efeitos da revelia, na forma dos artigos 334 e 

344 do Código de Processo Civil, os quais fazem presumir aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo requerente, acarretando, por 

conseguinte, as consequências jurídicas apontadas na petição inicial. 

Diante da revelia do requerido, restou incontroverso nos autos a ausência 

de débitos, e os danos morais alegados. Via de consequência procede à 

pretensão de condenação da parte reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais à parte autora, ante a inserção indevida de 

seu nome nos órgãos restritivos, que inviabilizaram o seu acesso ao 

crédito caracterizando o dano moral in re ipsa, sendo irrelevante, portanto, 

a prova da sua ocorrência. Nessa senda, a sistemática da 

responsabilidade civil nas relações de consumo é a de que responde o 

fornecedor de produtos e/ou de serviços independentemente da 

verificação de culpa, pelos danos causados aos consumidores, 

decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, respectivamente. 

Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa é objetiva e 

independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na 

teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve 

arcar com os riscos e ônus de sua atividade. De tal modo, caracterizados 

o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano 

moral é impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da Constituição da 

República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. O contexto retratado 

nos autos indica postura da Ré suficiente para gerar ofensa à honra. Com 

efeito, atente-se quanto à perda do tempo útil despendido pela parte 

autora, na busca de uma solução amigável ao problema, o que por si só 

também caracteriza o dano moral. Entendo que o dissabor experimentado 

ultrapassou os limites do mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a 

lesão à sua dignidade. O dano moral resta configurado e deve ser 

reparado. No tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se orientar 

pela denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização de 

acordo com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições 

econômicas do causador do dano e do ofendido, em quantitativo 

consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do 

constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir 

novas condutas idênticas da parte ofensora, e representar compensação 

à parte ofendida, sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. 

Quantum arbitrado que deve considerar os princípios atinentes à matéria e 

as particularidades do caso concreto. Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil e 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, 

par: - DECRETAR A REVELIA da requerida com fundamento no art. 20, da 

Lei nº 9.099/95; - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte 

autora dos registros/banco de inadimplentes, relacionado ao débito objeto 

da presente ação, no prazo de 05 dias. Oficiem-se aos órgãos de 

restrição ao crédito para cancelamento definitivo das restrições 

comerciais efetivada no CPF da parte reclamante, com relação aos débitos 

discutidos neste feito. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido 

nos autos, devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por 

qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa 

cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em 

desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a título de 

dano moral/imaterial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 
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CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

Anne Lima Tiago Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-92.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO (ADVOGADO(A))

ANA CLAUDIA BRITO SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA Processo nº 

1000096-92.2018.8.11.0031 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ANA CLAUDIA BRITO 

SILVA em face de VIVO S.A., em que foi REQUERIDO pela parte 

reclamante a DESISTÊNCIA DOS PEDIDOS/AÇÃO. É o necessário. Decido. 

Verifica-se que a autora anexou pedido de desistência antes da audiência 

de conciliação (id. 13891324). A desistência do prosseguimento do 

processo, corolário do princípio da disponibilidade, consiste na abdicação 

do status alcançado pelo autor após o ajuizamento da demanda, o qual é 

perfeitamente possível. Compete à parte analisar a conveniência ou não 

de prosseguir com a ação judicial, dispondo do direito que lhe é garantido 

constitucionalmente – CRFB/88, art. 5º, XXXV -, observados os requisitos 

da legislação e, diversamente do procedimento comum ordinário, no 

Juizado Especial Cível é prescindível a anuência/consentimento da parte 

adversa para o reconhecimento/homologação da desistência. Nesses 

termos, Enunciado n. 90 do FONAJE, aprovado no XVI Encontro – Rio de 

Janeiro/RJ, e a sua nova redação aprovada em 2015, in verbis: “A 

desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na 

extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento”. “NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO 

90 - A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária”. Isso posto e tendo em 

vista a manifestação expressa da parte reclamante ANA CLAUDIA BRITO 

SILVA (id. 13891324), em momento anterior a audiência de conciliação, 

ACOLHO A DESISTÊNCIA e, consequentemente, EXTINGO O PROCESSO, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, arts. 200, parágrafo único, e 485, VIII e § 

5º, NCPC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, assim como nessas 

hipóteses de desistência a Intimação da parte adversa. P. Cumpra. À 

submissão da Juíza de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  A i s i  A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______________________________________________________ 

VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA 

CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-17.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA ROSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

EMERSON RIBEIRO ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA Processo nº 

1000004-17.2018.8.11.0031 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de recurso de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por VIVO S.A., no processo que 

lhe move ELIZANGELA ROSA DE OLIVEIRA, no prazo de 5 (cinco) dias, 

dirigida ao juiz, com alegação de omissão. É o relato do necessário. 

Decido. Há a oposição de recurso embargos de declaração com 

indicação/alegação de omissão, interposto por escrito e no prazo legal de 

5 (cinco) dias, contados da ciência da decisão – Lei n. 9.099/1995, art. 49 

-, o qual não se sujeita ao preparo, fatos quem permitem o seu 

conhecimento e, consequentemente, interrompe o prazo para a 

interposição de recurso - Lei n. 9.099/1995, art. 50 -, com redação dada 

pela Lei n. 13.105/2015. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem 

como preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e 

permitindo a hipótese de julgamento imediato da lide, passo a analisar o 

mérito. O recurso de embargos de declaração tem fundamentação 

vinculada pela legislação processual – Lei n. 9.099/1995, art. 48 e ss., 

com redação dada pela Lei n. 13.105/2015, c/c NCPC, art. 1.022 e ss., 

destinando-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento e corrigir erro material, em regra, contra qualquer 

decisão judicial – NCPC, art. 1.022, caput -, contudo perante os Juizados 

Especiais Cíveis, com regra especial expressa, contra sentença ou 

acórdão - Lei n. 9.099/1995, art. 48, caput, com redação dada pela Lei n. 

13.105/2015 -, sendo possível a correção dos erros materiais de ofício. A 

parte interpôs recurso de embargos de declaração, irresignada com a 

sentença de mérito proferida a qual condenou em danos morais (id. 

12477987), sob alegação de omissão por não fundamentar a existência do 

dano moral. Verifica-se que não merece prosperar a alegação de 

omissão, posto que na sentença embargada foram explorados todos os 

pontos da exordial, bem como da contestação, constando ainda tópico 

específico a respeito dos danos morais a serem indenizados, tratando-se 

de dano in re ipsa, por negativação indevida. O suso apresentado já 

demonstra que não há omissão alguma a ser conhecida e que opôs 

embargos manifestamente protelatórios com o intuito de atrasar o 

andamento do processo e prejudicar a parte adversa, razão pela qual 

condeno o(a) embargante a pagar ao embargado multa de 2% (dois por 

cento) sobre o valor atualizado da causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Nesses 

termos: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. 

REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER 

PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. 

1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/15, são cabíveis 

embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, 

omissão ou correção de erro material da decisão recorrida. 2. No caso, 

não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, 

pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com 

fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. 3. 

Incabível alegar suposta omissão quanto ao enfrentamento de tese 

suscitada nas razões de recurso especial inadmitido, quando, na hipótese, 

o agravo em recurso especial sequer ultrapassou a barreira da 

admissibilidade recursal, tendo-lhe sido aplicada a Súmula 182/STJ, 

mormente quando tal questão restou expressamente apreciada no 

acórdão embargado. 4. Não podem ser acolhidos embargos declaratórios 

que, a pretexto da alegação de omissão do acórdão embargado, 

traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, 

pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente decidido. Nesse 

panorama, tratando-se de embargos manifestamente protelatórios, 

possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15. 5. 

Embargos de declaração rejeitados com aplicação à parte ora embargante 

de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 

1.026, § 2º, do CPC/15”. (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 792.933/SC, 

Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2016, 

DJe 01/09/2016) Isso posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS e, porque NÃO 

há omissão na decisão recorrida, NEGO PROVIMENTO. Ademais, 

CONDENO a embargante VIVO S.A., a pagar ao embargado multa de 2% 

(dois por cento) sobre o valor atualizado da causa – NCPC, art. 1.026, § 

2º. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - 

Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Prescindível o Registro no caso – CNGC, 
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art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença 

nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª 

Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão da Juíza de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne 

L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________ VISTOS. HOMOLOGO, para 

que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz 

leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza 

de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-54.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARIA CELESTINA GOMES MEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA Processo nº 

1000008-54.2018.8.11.0031 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de recurso de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por VIVO S.A., no processo que 

lhe move MARIA CELESTINA GOMES MEIRA DE SOUZA. É o relato do 

necessário. Decido. Presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou 

irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem como 

preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e permitindo 

a hipótese de julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. O 

recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada pela 

legislação processual – Lei n. 9.099/1995, art. 48 e ss., com redação dada 

pela Lei n. 13.105/2015, c/c NCPC, art. 1.022 e ss., destinando-se a 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto 

ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento e corrigir erro material, em regra, contra qualquer decisão 

judicial – NCPC, art. 1.022, caput -, contudo perante os Juizados Especiais 

Cíveis, com regra especial expressa, contra sentença ou acórdão - Lei n. 

9.099/1995, art. 48, caput, com redação dada pela Lei n. 13.105/2015 -, 

sendo possível a correção dos erros materiais de ofício. A parte interpôs 

recurso de embargos de declaração, irresignada com a sentença de 

mérito proferida a qual condenou em danos morais (id. 12477996), 

requerendo a juntada de contrato em fase recursal e alteração da decisão 

proferida. Verifica-se que, a reclamada não produziu as provas no 

momento processual devido, e agora através dos embargos deseja a 

alteração da sentença. Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial: 

Embargos de Declaração nº 8010232-72.2016.811.0007 Embargante: 

ANTONIO BASTO DA SILVA EmbargadO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NPL IJUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAESData do Julgamento: 15/03/2018EMENTAEMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO UNÂNIME – OBJETIVO DE SANAR 

SUPOSTA OMISSÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA - TESES 

DEVIDAMENTE APRECIADAS - EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES 

– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS 

IMPROVIDOS.Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na 

estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida 

porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 18, da 

Lei nº 9.099/95, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a 

matéria.Tendo sido apreciadas todas as teses, em decisão fundamentada 

e em votação unânime, inexiste falar em julgamento contraditório, sendo o 

caso de não acolhimento dos embargos. MARCELO SEBASTIAO PRADO 

DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 15/03/2018, Publicado no 

DJE 16/03/2018) A embargante busca com o presente a total alteração da 

sentença, e não mero esclarecimento, conforme tenta fazer crer, não 

sendo a via correta para tal requerimento. Isso posto, CONHEÇO DOS 

EMBARGOS e, porque NÃO há omissão na decisão recorrida, NEGO 

PROVIMENTO. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão da Juíza de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  A i s i  A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, na 

forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-24.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

EWERTON LUIZ SOUZA CAMPOS (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA Processo nº 

1000010-24.2018.8.11.0031 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de recurso de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por VIVO S.A., no processo que 

lhe move EWERTON LUIZ SOUZA CAMPOS, no prazo de 5 (cinco) dias, 

dirigida ao juiz, com alegação de omissão. É o relato do necessário. 

Decido. Há a oposição de recurso embargos de declaração com 

indicação/alegação de omissão, interposto por escrito e no prazo legal de 

5 (cinco) dias, contados da ciência da decisão – Lei n. 9.099/1995, art. 49 

-, o qual não se sujeita ao preparo, fatos quem permitem o seu 

conhecimento e, consequentemente, interrompe o prazo para a 

interposição de recurso - Lei n. 9.099/1995, art. 50 -, com redação dada 

pela Lei n. 13.105/2015. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem 

como preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e 

permitindo a hipótese de julgamento imediato da lide, passo a analisar o 

mérito. O recurso de embargos de declaração tem fundamentação 

vinculada pela legislação processual – Lei n. 9.099/1995, art. 48 e ss., 

com redação dada pela Lei n. 13.105/2015, c/c NCPC, art. 1.022 e ss., 

destinando-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento e corrigir erro material, em regra, contra qualquer 

decisão judicial – NCPC, art. 1.022, caput -, contudo perante os Juizados 

Especiais Cíveis, com regra especial expressa, contra sentença ou 

acórdão - Lei n. 9.099/1995, art. 48, caput, com redação dada pela Lei n. 

13.105/2015 -, sendo possível a correção dos erros materiais de ofício. A 

parte interpôs recurso de embargos de declaração, irresignada com a 

sentença de mérito proferida a qual condenou em danos morais (id. 

12478002), sob alegação de omissão por não fundamentar a existência do 

dano moral. Verifica-se que não merece prosperar a alegação de 

omissão, posto que na sentença embargada foram explorados todos os 

pontos da exordial, bem como da contestação, constando ainda tópico 

específico a respeito dos danos morais a serem indenizados, tratando-se 

de dano in re ipsa, por negativação indevida. O suso apresentado já 

demonstra que não há omissão alguma a ser conhecida e que opôs 

embargos manifestamente protelatórios com o intuito de atrasar o 

andamento do processo e prejudicar a parte adversa, razão pela qual 

condeno o(a) embargante a pagar ao embargado multa de 2% (dois por 

cento) sobre o valor atualizado da causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Nesses 

termos: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. 

REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER 

PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. 

1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/15, são cabíveis 

embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, 

omissão ou correção de erro material da decisão recorrida. 2. No caso, 

não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, 

pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com 

fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. 3. 

Incabível alegar suposta omissão quanto ao enfrentamento de tese 
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suscitada nas razões de recurso especial inadmitido, quando, na hipótese, 

o agravo em recurso especial sequer ultrapassou a barreira da 

admissibilidade recursal, tendo-lhe sido aplicada a Súmula 182/STJ, 

mormente quando tal questão restou expressamente apreciada no 

acórdão embargado. 4. Não podem ser acolhidos embargos declaratórios 

que, a pretexto da alegação de omissão do acórdão embargado, 

traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, 

pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente decidido. Nesse 

panorama, tratando-se de embargos manifestamente protelatórios, 

possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15. 5. 

Embargos de declaração rejeitados com aplicação à parte ora embargante 

de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 

1.026, § 2º, do CPC/15”. (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 792.933/SC, 

Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2016, 

DJe 01/09/2016) Isso posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS e, porque NÃO 

há omissão na decisão recorrida, NEGO PROVIMENTO. Ademais, 

CONDENO a embargante VIVO S.A., a pagar ao embargado multa de 2% 

(dois por cento) sobre o valor atualizado da causa – NCPC, art. 1.026, § 

2º. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - 

Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Prescindível o Registro no caso – CNGC, 

art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença 

nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª 

Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão da Juíza de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne 

L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________ VISTOS. HOMOLOGO, para 

que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz 

leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza 

de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-14.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LAASS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA Processo nº 

1000043-14.2018.8.11.0031 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL proposta por RODRIGO LAASS DE ALMEIDA em face 

de VIVO S.A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 

1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Prevê o 

artigo 336 do Código de Processo Civil “que compete ao réu alegar, na 

contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, especificando as provas que 

pretende produzir”. No artigo 341 do Código de Processo Civil prescreve 

que “ao réu cabe manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na 

petição inicial, presumindo-se verdadeiros os fatos não impugnados”. 

Disso não cuidou o requerido, pois, em que pese regularmente citado e 

intimado, anexou contestação intempestivamente, alegando 

indisponibilidade no sistema. Contudo, verifica-se que a certidão de id. 

13318998, fornecida pelo Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

atestou que a indisponibilidade durou apenas 45 minutos, não justificando 

a ausência de juntada no prazo correto, razão pela qual se presumem 

verdadeiros os fatos alegados na inicial, diante da não contestação das 

razões de mérito. Com efeito, no caso dos autos, decorre a verificação 

dos efeitos da revelia, na forma dos artigos 334 e 344 do Código de 

Processo Civil, os quais fazem presumir aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pelo requerente, acarretando, por conseguinte, as 

consequências jurídicas apontadas na petição inicial. Diante da revelia do 

requerido, restou incontroverso nos autos a ausência de débitos, e os 

danos morais alegados. Cumpre consignar que, não se aplica a súmula 

385 do STJ no presente caso, haja vista que, conforme pesquisa no 

sistema PJE/MT, as negativações preexistentes que pesam sobre o nome 

da parte autora estão sendo discutidas judicialmente (autos nº 

1000042-29.2018.8.11.0031). Nesse sentido, tem manifestado as Turmas 

Recursais: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INEXISTÊNCIA 

DE RELAÇÃO JURÍDICA COM A RÉ. SUPOSTA FRAUDE NA 

CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL 

PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA POSTULANDO A REPARAÇÃO 

EXTRAPATRIMONIAL. CABÍVEL. NA ESPÉCIE, TRATA-SE DE 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DECORRENTE DE FRAUDE, PORTANTO, A 

CONTROVÉRSIA SE ENCONTRA FORA DO ÂMBITO DA SÚMULA 385 DO 

STJ. CONQUANTO A INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE 

INADIMPLENTES SEJAM UM DIREITO SUBJETIVO DA ENTIDADE CREDORA, 

NO EXERCÍCIO REGULAR DE SEU DIREITO, ESTA INSCRIÇÃO DEVE TER 

ORIGEM REAL, O QUE NÃO SE DEMONSTROU NO CASO EM TELA. 

CABERIA A RÉ PROVAR A OCORRÊNCIA DA CULPA EXCLUSIVA DA 

VÍTIMA, QUAL SEJA, A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO EM NOME DA 

AUTORA, ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. SEQUER TROUXE AOS 

AUTOS QUALQUER CONTRATO, SEJA ASSINADO PELA AUTORA, SEJA 

POR OUTRA PESSOA. DANO MORAL CONFIGURADO. (TJ-RJ - APL: 

00315620920118190205 RJ 0031562-09.2011.8.19.0205, Relator: DES. 

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS BITENCOURT, Data de Julgamento: 

17/12/2014, VIGÉSIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de 

Publicação: 19/12/2014) Via de consequência procede à pretensão de 

condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais à parte autora, ante a inserção indevida de seu nome nos órgãos 

restritivos, que inviabilizaram o seu acesso ao crédito caracterizando o 

dano moral in re ipsa, sendo irrelevante, portanto, a prova da sua 

ocorrência. Nessa senda, a sistemática da responsabilidade civil nas 

relações de consumo é a de que responde o fornecedor de produtos e/ou 

de serviços independentemente da verificação de culpa, pelos danos 

causados aos consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do 

serviço, respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei 

n.8.078/90, essa é objetiva e independe de culpa. Tal responsabilidade 

está, ainda, fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois 

aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua 

atividade. De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de 

causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, 

V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do 

CC. O contexto retratado nos autos indica postura da Ré suficiente para 

gerar ofensa à honra. Com efeito, atente-se quanto à perda do tempo útil 

despendido pela parte autora, na busca de uma solução amigável ao 

problema, o que por si só também caracteriza o dano moral. Entendo que o 

dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero aborrecimento, 

caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. O dano moral resta 

configurado e deve ser reparado. No tocante ao valor da indenização, 

compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o 

valor da indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta 

ilícita, com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, 

em quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, 

da tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Quantum arbitrado que deve considerar os 

princípios atinentes à matéria e as particularidades do caso concreto. Pelo 

exposto, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão formulada na inicial, par: - DECRETAR A REVELIA da requerida, 

na forma dos artigos 334 e 344 do Código de Processo Civil; - 

DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte autora do 

registro/banco de inadimplentes SCPC, relacionado ao débito objeto da 

presente ação, no prazo de 05 dias, Oficiem-se aos órgãos de restrição 

ao crédito para cancelamento definitivo das restrições comerciais 

efetivada no CPF da parte reclamante, com relação aos débitos discutidos 

neste feito. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, 

devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a 

partir do trânsito em julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte 

equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em desacordo; - CONDENAR 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034828/9/2018 Página 733 de 849



a reclamada indenizar o reclamante, a título de dano moral/imaterial, no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 

danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do 

valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e 

intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_____________________________ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, na 

forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-96.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEIA RODRIGUES MOREIRA (REQUERENTE)

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA Processo nº 

1000044-96.2018.8.11.0031 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 

38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c 

Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, movida por IRINEIA RODRIGUES MOREIRA em desfavor de VIVO 

S.A. Fundamento e Decido. Nesse quadrante processual, e à luz dos 

poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, com 

permissivo legal no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço 

diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. Existindo 

preliminares, passo ao julgamento. No que diz respeito à preliminar de 

inépcia da inicial, por ausência de documentos indispensável, tal pedido 

não merece acolhimento, uma vez que a parte autora anexou comprovante 

de residência em seu nome (id. 12480859). Rejeito a preliminar alegada na 

peça de bloqueio, de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em 

decorrência da necessidade de perícia na assinatura da parte autora 

constante na procuração. A análise dessas deve ser feita com extrema 

cautela e somente merece ser reconhecida a incompetência do Juizado 

Especial Cível, pela necessidade de tal prova, quando seja efetivamente 

necessária para a garantia do contraditório e da ampla defesa, o que não 

se verifica no caso dos autos. Verifica-se que a assinatura constante na 

procuração não difere da constante nos documentos pessoais da autora, 

bem como é idêntica à que consta no termo de audiência de conciliação. 

Indefiro a preliminar de ausência de documento imprescindível, ante a 

juntada de comprovante de negativação retirado de site e não original 

emitido pela CDL, cumpre que a reclamada poderia ter anexado aos autos 

provas de que o referido documento é falso, contudo, não se 

desincumbiu, tratando-se de meras alegações. Passo a análise do mérito. 

Aduz a autora que teve seu nome inscrito nos órgãos restritivos de 

crédito, por um débito de responsabilidade da parte reclamada, não 

possuindo nenhum débito em aberto capaz de ensejar a referida 

negativação. A parte reclamada contestou o pedido, alegando que o dano 

moral só se configura com a resistência injustificada e comprovada da 

parte contra a pretensão deduzida, não havendo que falar em dano moral. 

Após análise percuciente dos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Apesar das 

argumentações trazidas pela parte promovida em sua defesa, tenho que 

esta não se desincumbiu de seu ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, 

pois, não trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos 

juntados na inicial, bem assim, quaisquer causas impeditivas, modificativas 

ou extintivas do direito da parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de 

demonstrar a existência e exigibilidade da dívida, pautando-se apenas em 

contestar genericamente os fatos. A reclamada não anexou contrato, 

extrato de consumo, ligação, ou qualquer documento capaz de comprovar 

a existência de débitos, sendo provas de fácil produção pela requerida. A 

contestação é estéril de prova, nada foi juntado aos autos que 

comprovasse a existência ou origem do débito, anexando apenas tela de 

seu sistema ilegíveis, e faturas produzidas unilateralmente. Restando 

caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus serviços. 

Assim, não comprovada à legitimidade da cobrança, a declaração da 

inexistência do débito oriundo da negativação indevida, e a reparação 

pelos danos suportados é medida que se impõe. No tocante aos danos 

morais, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. O contexto retratado nos autos 

indica postura da ré suficiente para gerar ofensa à honra. Entendo que o 

dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero aborrecimento, 

caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. Via de consequência 

procede à pretensão de condenação da parte reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais à parte autora, ao passo que inseriu 

indevidamente o seu nome nos órgãos restritivos que inviabilizou o seu 

acesso ao crédito no comercio local, caracterizando o dano moral in re 

ipsa, sendo irrelevante, portanto, a prova da sua ocorrência. Destaco que 

a sistemática da responsabilidade civil, nas relações de consumo é a de 

que responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços 

independentemente da verificação de culpa, pelos danos causados aos 

consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, 

respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa 

é objetiva e independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, 

fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem 

o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, 

tem manifestado as Turmas Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CONTRATO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A 

inclusão do nome do consumidor em cadastro de restrição ao crédito 

resulta em ofensa à imagem e reputação, causando desconforto moral 

apto a ensejar compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do 

prejuízo. II – O valor da compensação por danos morais deve ser 

informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, 

observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a 

natureza, a extensão do dano, o caráter punitivo da medida e o não 

enriquecimento sem causa da parte ofendida. III - O termo inicial dos juros 

de mora incidentes sobre os danos morais decorrentes da relação 

contratual é a data da citação. IV – Negou-se provimento ao recurso do 

autor. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré.(TJ-DF - APC: 

20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TELEFONIA. 

DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO 

PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA TURMA. SENTENÇA 

REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 
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Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)(TJ-RS - Recurso Cível: 

71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 15/07/2013); De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o 

dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na 

forma do art. 5º, V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do 

CDC e do art. 186 do CC. No tocante ao valor da indenização, compete ao 

juiz se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o valor da 

indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, 

com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, em 

quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da 

tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Quantum arbitrado que deve considerar os 

princípios atinentes à matéria e as particularidades do caso concreto. 

Deixo de condenar a parte autora em litigância de má-fé, pois não se 

configuraram nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Ante o 

exposto, por tudo que dos autos consta, RESOLVO O MÉRITO com 

fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para: - 

DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte autora do 

registro/banco de inadimplentes SCPC, relacionado ao débito objeto da 

presente ação, no prazo de 05 dias, oficiem-se aos órgãos de restrição 

ao crédito para cancelamento definitivo das restrições comerciais 

efetivada no CPF da parte reclamante, com relação aos débitos discutidos 

neste feito. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, 

devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a 

partir do trânsito em julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte 

equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em desacordo; - CONDENAR 

a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte autora, a título de dano moral, o 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 

danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. - JULGAR IMPROCEDENTE o 

pedido de condenação em litigância de má fé; Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento 

do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito 

e intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA 

CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36134 Nr: 622-74.2010.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS ALÍPIO, MARIA APARECIDA ALÍPIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAMIRO BELO GALINDO, CÉLIA MARINELA 

CALVO GALINDO, LEONI BERNARDO, ANTONIO DOS SANTOS BERALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA LOPES MENDES - 

OAB:223303/SP, CARLOS ALBERTO TEIXEIRA - OAB:100641, CINTIA 

OLIVEIRA IRUSSA - OAB:219139/SP, ELAINE APARECIDA EDUARDO 

LEMOS DOS SANTOS - OAB:173269/SP, VITOR MANUEL TORRES 

ANDRADE - OAB:199496/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:4877-A/MT, REGIS RODRIGUES RIBEIRO - OAB:OAB/MT 4936

 Vistos.

Em atendimmento ao despacho da Emitente Desa. Nilza Maria Pôssas de 

Carvalho (fl. 563), intime-se pessoalmente o nobre defensor Dr. Régis 

Rodrigues Ribeiro para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente as 

contrarrazões no prazo prazo legal, nos termos do art. 1.010, § 1º, do 

NCPC.

Decorrido o prazo, certifique-se.

 Após, com ou sem o aporte das contrarrazões, remetam-se ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com as nossas 

homenagens de estilo.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010003-23.2017.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

EBER JOSE DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 

8010003-23.2017.8.11.0090. REQUERENTE: LUCIENE PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos. Com base nos 

documentos juntados no id. 9770897, os extratos bancários 

correspondentes ao período de maio/2017 a agosto/2017, os quais 

demonstram que a parte autora recebe benefício previdenciário no valor 

de 01 (um) salário mínimo, bem ainda que em consulta ao Sistema CAGED 

constata-se que ela não possui vínculo empregatício, tudo a indicar 

rendimentos compatíveis com o benefício, DEFIRO a gratuidade da justiça, 

nos termos do § 3º, do art. 99, do NCPC e art. 5º, inciso LXXIV, da 

CRFB/88. Verifica-se que a audiência de conciliação foi realizada na data 

de 25/09/2018, às 13H00, a qual restou infrutífera, oportunidade em que 

abriu-se prazo para apresentação de contestação e, posteriormente, 

impugnação, conforme informado pela conciliadora deste Juízo. Com a 

apresentação das referidas peças ou decorrido o prazo sem 

manifestação, certifique-se e, em seguida, remetam-se os autos 

conclusos para decisão. Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 25 de 

setembro de 2018.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 39094 Nr: 821-93.2010.811.0091

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WJC, MCMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WNP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Gonçalves Paschoal - 

OAB:OAB/MT15881-A, Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista que as parte não compareceram e face ao que agora se 

tem nos autos, faculto às partes que especifiquem, no prazo de 15 

(quinze) dias, as provas que ainda pretendem produzir, indicando a 

necessidade e pertinência.

 Caso requeiram produção de prova testemunhal, fixo, desde já, prazo 

comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas ou, se for o caso, digam as partes sobre eventual julgamento 

antecipado da lide.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65670 Nr: 1490-10.2014.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Patrícia Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, Carla da Prato Campos 

- OAB:156.844/SP, Carlos Eduardo Pereira Teixeira - OAB:327.026/SP

 Defiro a juntada de procuração e substabelecimento.

Diga a parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a preliminar de fls. 

52/53.

Consta às fls. 108 que o Banco Itaú BMG Consignado S/A manifestou 

interesse na realização de audiência de conciliação. Todavia, não foi 

intimado. Sendo assim, designo audiência de conciliação entre a parte 

autora e o Banco Itaú BMG Consignado S/A para o dia 14 de novembro de 

2018, às 14h30, devendo o banco ser intimado e cadastrado na pessoa 

do advogado constante às fls. 108.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 30702 Nr: 428-81.2004.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Matos Leão Filho, Hilton de Matos Leão, Julimar 

Brigido Militão, Aedir Ribeiro Militão, Sergio Luis Brunca, Cleuza Pereira 

Viginoti, Teofanis Terezinha Zaboti, Maria da Conceição Pinheiro Rangel, 

João Bispo de Novais, Maria do Carmo dos Santos Novais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anizio Janene, Salimi Janene El Kadre, 

Inocêncio Janene, Jamil Janene, Leila Maria Janene Costa, Karim Janene, 

Said Janene, Aldo Costa, Fauze El Kadre, Rafael Molina, Igneiz Aparecida 

Molina, Sonia Maria de Andrade Janene, Jane Elizabeth Blumenthal 

Machado Janene

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON DE CARVALHO - 

OAB:OAB/MT 1.810-A, GUILHERME BOCARDI BIANCHINI - 

OAB:OAB/MT 24.043, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO LUIZ NIERO - 

OAB:OAB/PR 11.333

 Do exposto, efetuo o desbloqueio de 80% (oitenta por cento) do valor 

constrito de Cleuza Pereira Viginoti Brunca e Sergio Luiz Brunca, 

equivalente à R$ 2.721,68 (dois mil setecentos e vinte um reais e sessenta 

e oito centavos), bem como procedo a transferência do valor de R$ 

680,42 (um mil e vinte reais e sessenta e três centavos), de cada um 

desses executados para a Conta Única.De outro norte, diante da 

indisponibilidade excessiva, nos termos do art. 854, § 1º, do CPC, procedo 

ao desbloqueio, ex officio, do valor de R$ 588,59 (quinhentos e oitenta e 

oito reais e cinquenta e nove centavos) da conta do executado João Bispo 

de Novais, e do valor de R$ 3.699,86 (três mil e seiscentos e noventa e 

nove reais e oitenta e seis centavos) da conta de Maria da Conceição 

Pinheiro Rangel.Por fim, em consulta ao site https://cna.oab.org.br/, 

verificou-se que o causídico representante dos demais executados veio a 

óbito, de modo que determino a intimação pessoal dos executados João 

Bispo de Novais, Maria da Conceição Pinheiro Rangel e Aedir Ribeiro 

Militão, para se manifestarem quanto à constrição no prazo de 5 

dias.Decorrido o prazo, certifique-se e voltem conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 40939 Nr: 678-70.2011.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tatiane Claudia Baungartner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sociedade Técnica Educacional da Lapa - 

Sistema de Ensino Eadcon, Fundação Universidade Tocantins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONE ZONARI 

LETCHACOSKI - OAB:18445

 Processo n.º 678-70.2011.811.0091

Código 40939

Vara Única

VISTOS EM REGIME DE COOPERAÇÃO.

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, JUSTIFICANDO-AS, no prazo de 15 (quinze) dias, ou se 

concordam com o julgamento antecipado da lide.

 Decorrido o prazo, o silêncio será interpretado como anuência tácita para 

o julgamento antecipado da lide.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Nova Monte Verde/MT, 20 de abril 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 39450 Nr: 1181-28.2010.811.0091

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCAC, RMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eron da Silva Lemes - OAB:MT 

8358-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907

 Vistos, etc.

Tendo em vista que o requerido foi citado por hora certa, edital e decorrido 

o prazo para apresentar contestação, nomeio a Dra. Cintia Laureano Leme 

- OAB n. 6.907-O/MT, como curador especial da parte requerida, nos 

termos do artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil.

Intime o advogado para, no prazo legal, apresentar contestação.

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

posterior.

Com a juntada da contestação, intime-se o autor para se manifestar.

Após, concluso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70461 Nr: 811-39.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Morel Distribuidora de Veiculos Ltda, Renault 

do Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO BORGES DE SOUZA SÁ 

- OAB:20901/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIA MONAGATTI NOBRE 

MESTI - OAB:MT 5.759

 Vistos em correição.

Diante da nova sistemática processual civil, antes de sanear o feito faculto 

as partes, conforme art. 10 do CPC, dizer no prazo de 15 (quinze) dias, 
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sobre a ocorrência ou não da decadência quanto ao fato do produto 

narrado na inicial.

Os prazos estão no art. 26 do CDC, sendo de 30 (trinta) dias em se 

tratando de produto ou serviço não durável, e de 90 (noventa) dias, no 

caso de produto ou serviço durável. Vejamos:

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil 

constatação caduca em:

 I – trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não 

duráveis;

 II – noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos 

duráveis.

 § 1º Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva 

do produto ou do término da execução dos serviços.

§ 2º Obstam a decadência:

 I – a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o 

fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa 

correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca;

 II – (Vetado).

 III – a instauração de inquérito civil, até seu encerramento.

Após, retornem conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68184 Nr: 1201-43.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BCB, BFB, RdLB, BKB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franssiely Longhini Carlos 

Possamãe - OAB:MT 19.968, Wagner Oliveira Navarro - 

OAB:OAB/MT16.937-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AILTON ANDRE ALBRING DOS 

SANTOS - OAB:21824/O

 Vistos em correição.

Considerando a manifestação retro, desconstituo o Dr. Luis Fernando 

Verissimo, inscrito na OAB/MT sob o nº 14.357.

Nomeio, por oportuno, o advogado Ailton André Albring dos Santos, 

inscrito na OAB sob o nº 21.824-O/MT, para patrocinar os interesses do 

requerido.

Por oportuno, intime-se o advogado nomeado para apresentar 

contestação, no prazo legal, advertindo-o da sua obrigação ante a 

nomeação, conforme dispõe o art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da 

OAB).

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno e serão arcados pela acusada.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 74591 Nr: 1544-68.2017.811.0091

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comarca de Alta Floresta-MT- 6ª Vara, Banco do Brasil 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Codopel Comercial Dobri de Petroleo Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladeli - OAB:MT 

17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a comprovanção do pagamento do valor da diligência 

está inferior ao valor do impulsionado para recolhimento (intimado para 

recolher R$404,00, porém comprovou o recolhimento de apenas 

R$392,16), impulsiono os autos para intimação do Requerente para 

recolher o valor faltante ou comprovar o recolhimento, no prazo de 10 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 78575 Nr: 1655-18.2018.811.0091

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comarca de São José do Rio Claro/MT - 2ª Vara Criminal 

e Cível, Joao Antonio Hernandes Lopes, Outro(a)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Dias, Outro(a)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora para que efetue o recolhimento do valor 

referente à diligência do Oficial de Justiça por intermédio do novo sistema 

CPD - Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, 

conforme disposto no provimento 7/2017-CGJMT, devendo a guia ser 

emitida diretamente no site do Tribunal de Justiça (http://www.tjmt.jus.br) – 

Emissão de guias online – Diligência – Emissão de Guia de Diligência, com 

o correto preenchimento dos dados processuais para vinculação do 

depósito, no prazo de 10 dias.

Guia para Ato(s) do Oficial de Justiça (R$ 14,00 cada) = 01 - ATO DE 

INTIMAÇÃO.

Guia para deslocamento ao Município de Nova Bandeirantes/MT - zona 

urbana (R$390,00) = 01

VALOR TOTAL A SER RECOLHIDO: R$ 404,00.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 78666 Nr: 1681-16.2018.811.0091

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comarca de Sinop/MT - 1ª Vara Cível, Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso - Sicredi Celeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Ferreira da Paixão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:OAB/MT 12.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora para que efetue o recolhimento do valor 

referente à diligência do Oficial de Justiça por intermédio do novo sistema 

CPD - Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, 

conforme disposto no provimento 7/2017-CGJMT, devendo a guia ser 

emitida diretamente no site do Tribunal de Justiça (http://www.tjmt.jus.br) – 

Emissão de guias online – Diligência – Emissão de Guia de Diligência, com 

o correto preenchimento dos dados processuais para vinculação do 

depósito, no prazo de 10 dias.

Guia para Ato(s) do Oficial de Justiça (R$ 14,00 cada) = 01 - ATO DE 

CITAÇÃO.

Guia para deslocamento ao Trivelato (Vila Alto Paraiso) - zona rural 

(R$240,00).

VALOR TOTAL A SER RECOLHIDO: R$ 254,00.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77489 Nr: 1175-40.2018.811.0091

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comarca de Alta Floresta-MT- 6ª Vara, Cooperativa de 

Crédito Rural Norte Matogrossense-Sicredi Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amarildo Claudino Silva, João Carlos da Silva 

Claudino, Janete Perin Claudino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:OAB/MT 12.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora para que efetue o recolhimento do valor 

referente à diligência do Oficial de Justiça por intermédio do novo sistema 

CPD - Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, 

conforme disposto no provimento 7/2017-CGJMT, devendo a guia ser 

emitida diretamente no site do Tribunal de Justiça (http://www.tjmt.jus.br) – 

Emissão de guias online – Diligência – Emissão de Guia de Diligência, com 

o correto preenchimento dos dados processuais para vinculação do 

depósito, no prazo de 10 dias.

Guia para Ato(s) do Oficial de Justiça (R$ 14,00) = 01 mais R$3,00 reais o 

km percorrido, conforme consulta no site as localidades.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 67731 Nr: 894-89.2015.811.0091

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. C. de Carvalho Carnelos ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA JUVILIANA 

CARNELÓS - OAB:OAB/MT 20.851-A

 Impulsiono os autos para intimação do advogado da parte para que diga 

conforme requerido pelo Ministério Publico: (...) Intimação do investigado 

para manifestar-se a cerca das medições impostas no Auto de Infração e 

Relatórios Técnicos de fls. 09/14, indicando qual seria a quantidade 

correta em metros cúbicos de madeira apreendida, para eventual 

contraproposta em relação a composição civil do dano ambiental (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 67743 Nr: 906-06.2015.811.0091

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Jose Brun

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NARJARA ALINE BRAZ DA 

SILVA - OAB:12928

 Impulsiono os autos para intimação do Autor do Fato para que comprove, 

no prazo de 05 (cinco) dias, o cumprimento integral da transação penal, 

conforme requerido pelo Ministério Público.

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 67573 Nr: 603-36.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRODUZIR FAZENDAS LTDA - “EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL”

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA IBICABA LTDA, ALBERTO 

VICENTE RESEGUE, JORGE MIGUEL RESEGUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAFAEL DA SILVA 

TAVEIRA - OAB:15471

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA QUE APRESENTE O 

ENDERÇO DO REPRESENTANTE DA PARTE REQUERIDA - SENHOR JORGE 

MIGUEL RESEGUE DE MODO A POSSIBILITAR A SUA CITAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 66837 Nr: 295-97.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRODUZIR AGROPECUÁRIA LTDA - EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agripeças Comércio de Peças LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAFAEL DA SILVA 

TAVEIRA - OAB:15471

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE PROCEDO A INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO DA PARTE AUTORA ACERCA DA DESIGNAÇÃO DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 05/10/2018 ÀS 15:00 HORAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 61865 Nr: 309-18.2017.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO NEGRÃO BARBOSA 

JUNIOR - OAB:22228/A

 Vistos.

Em prosseguimento ao feito, não havendo o acusado alegado preliminares, 

e inocorrente qualquer das hipóteses do art. 397 do Código de Processo 

Penal, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 25/04/2019, 

às 14h50min.

Intimem-se as partes e as testemunhas/informantes arroladas.

Em se tratando de informante/testemunha residente fora dos limites da 

Comarca, expeça-se carta precatória para inquirição, conforme a 

designação do Juízo Deprecado, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) 

dias. Expedida à missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, 

acompanhe junto a este último a realização do ato (Súmula 273 do STJ).

Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, intime-se a parte 

interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o 

respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o silêncio 

será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus 

demais termos.

Intime-se. Cumpra-se, servindo a cópia desta decisão como 

mandado/carta precatória, ante a escassez de servidores nesta Comarca.

Ciência ao MPE.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 64002 Nr: 1285-25.2017.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARNEIRO BARROS 

NETO - OAB:15216

 Vistos.

Em prosseguimento ao feito, não havendo o acusado alegado preliminares, 

e inocorrente qualquer das hipóteses do art. 397 do Código de Processo 

Penal, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 25/04/2019, 

às 15h35min.

Intimem-se as partes e as testemunhas/informantes arroladas.

Em se tratando de informante/testemunha residente fora dos limites da 

Comarca, expeça-se carta precatória para inquirição, conforme a 

designação do Juízo Deprecado, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) 

dias. Expedida à missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, 

acompanhe junto a este último a realização do ato (Súmula 273 do STJ).

Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, intime-se a parte 

interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o 

respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o silêncio 

será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus 

demais termos.

Intime-se. Cumpra-se, servindo a cópia desta decisão como 

mandado/carta precatória, ante a escassez de servidores nesta Comarca.

Ciência ao MPE.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 54255 Nr: 94-13.2015.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA DA CUNHA PEREIRA 

- OAB:16214

 VISTOS.

Em prosseguimento ao feito, não havendo o acusado alegado preliminares, 

e inocorrente qualquer das hipóteses do art. 397 do Código de Processo 

Penal, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 25/04/2019, 

às 13h30min.

Intimem-se as partes e as testemunhas/informantes arroladas.
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Em se tratando de informante/testemunha residente fora dos limites da 

Comarca, expeça-se carta precatória para inquirição, conforme a 

designação do Juízo Deprecado, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) 

dias. Expedida à missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, 

acompanhe junto a este último a realização do ato (Súmula 273 do STJ).

Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, intime-se a parte 

interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o 

respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o silêncio 

será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus 

demais termos.

CIÊNCIA AO MPE.

Intime-se. CUMPRA-SE, servindo-se cópia desta decisão como 

mandado/ofício/carta precatória, ante a escassez de servidores nesta 

Comarca.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 64128 Nr: 1336-36.2017.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DMDPJCDNU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CARNEIRO BARROS 

NETO - OAB:15216/O

 Vistos.

Em prosseguimento ao feito, não havendo o acusado alegado preliminares, 

e inocorrente qualquer das hipóteses do art. 397 do Código de Processo 

Penal, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 09/05/2019, 

às 13h30min.

Intimem-se as partes e as testemunhas/informantes arroladas.

Em se tratando de informante/testemunha residente fora dos limites da 

Comarca, expeça-se carta precatória para inquirição, conforme a 

designação do Juízo Deprecado, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) 

dias. Expedida à missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, 

acompanhe junto a este último a realização do ato (Súmula 273 do STJ).

Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, intime-se a parte 

interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o 

respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o silêncio 

será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus 

demais termos.

Intime-se. Cumpra-se, servindo a cópia desta decisão como 

mandado/carta precatória, ante a escassez de servidores nesta Comarca.

Ciência ao MPE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 70422 Nr: 1847-97.2018.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amelio Karling, Marina Karling Cris

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1 - Preenchidos os requisitos legais, e estando as custas devidamente 

recolhidas, RECEBO a inicial.

2 - Deixo de designar audiência de conciliação, uma vez que a parte 

autora manifestou desinteresse pela realização do ato.

3 - CITEM-SE os executados para, no prazo de 03 (três) dias, efetuarem o 

pagamento da dívida, consignando-se no mandado o prazo para oposição 

dos embargos, os quais não terão efeito suspensivo, exceto na hipótese 

do art. 919, §1º, do CPC.

4 - Não noticiado o pagamento no prazo acima, proceda o Sr. Oficial de 

Justiça de imediato à penhora de bens e respectiva avaliação, lavrando o 

auto de penhora e intimando as partes executadas na mesma 

oportunidade.

5 - Havendo indicação de bens para penhora na inicial, deverá ser 

consignada no mandado, para observância do Sr. Oficial de Justiça.

6 - Não havendo depositário judicial na Comarca, nomeio depositário dos 

bens móveis ou imóveis urbanos eventualmente penhorados o próprio 

exequente, que deverá firmar compromisso.

7 - Não encontrados os devedores, proceda o Sr. Oficial de Justiça ao 

arresto de quantos bens quantos bastem para garantia da execução, 

observado o procedimento previsto no art. 830, §1º, do CPC.

8 - Não encontrados bens suficientes para garantia da execução, deverá 

o Sr. Oficial de Justiça descrever na certidão os bens que guarnecem a 

residência ou o estabelecimento das devedoras.

9 - Não cumprido os itens anteriores, certifique-se e retornem os autos 

conclusos para deliberações dos demais pedidos.

10 - Em conformidade com o disposto no art. 827, fixo honorários em favor 

do advogado do exequente no valor equivalente a 10% (dez por cento) do 

valor da execução, verba essa que será reduzida à metade em caso de 

pagamento no prazo assinalado no item “1” acima.

11 - Proceda a secretaria a expedição de certidão de admissão da 

execução para fins de averbação premonitória no registro público, nos 

termos do art. 828 do NCPC, após recolhida a taxa de expedição.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 52170 Nr: 201-91.2014.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Franco dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON TERRA DOS SANTOS 

- OAB:17212/MT

 Vistos.

Em prosseguimento ao feito, não havendo o acusado alegado preliminares, 

e inocorrente qualquer das hipóteses do art. 397 do Código de Processo 

Penal, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 21/03/2019, 

às 16:00 horas.

Intimem-se as partes e as testemunhas/informantes arroladas.

Em se tratando de informante/testemunha residente fora dos limites da 

Comarca, expeça-se carta precatória para inquirição, conforme a 

designação do Juízo Deprecado, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) 

dias. Expedida à missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, 

acompanhe junto a este último a realização do ato (Súmula 273 do STJ).

Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, intime-se a parte 

interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o 

respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o silêncio 

será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus 

demais termos.

Intime-se. Cumpra-se, servindo a cópia desta decisão como 

mandado/carta precatória, ante a escassez de servidores nesta Comarca.

Ciência ao MPE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 70354 Nr: 1819-32.2018.811.0107

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DHB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIGOR HENRIQUE DE 

ALBUQUERQUE SILVA - OAB:23412/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial, eis que preenchidos os requisitos estabelecidos nos 

artigos 319 e 320, do CPC.

Nos termos do artigo 695 do CPC, designo audiência de conciliação para o 

dia 24 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 13:30 HORAS, sendo que o ato será 

realizado pela conciliadora deste Juízo.

INTIME-SE o requerente, na pessoa de seu advogado constituído (art. 334, 

§ 3º, CPC), consignando-se as advertências do art. 334, § 8º, do CPC.

CITE-SE e INTIME-SE a requerida, para comparecimento à audiência 

designada, na forma do artigo 695, §§ 1º a 4º, do CPC, advertindo-a 

acerca do disposto no art. 334, § 8º, CPC, bem como a cientificando de 

que o prazo de contestação (15 dias) será contado na forma do art. 335 
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do CPC.

Em seguida, caso na contestação sejam arguidas preliminares, fato 

impeditivo ou modificativo do direito do requerente, intime-o para réplica.

Intime-se. Cumpra-se, servindo cópia desta decisão como mandado, ante 

a escassez de servidores nesta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 68333 Nr: 997-43.2018.811.0107

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS 

FUNCIONÁRIOS DA CARGILL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANI CESAR TRINCAUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA MARTINEZ GALDAO DE 

ALBUQUERQUE - OAB:200274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I - RECEBO a inicial, eis que preenchidos os requisitos legais e recolhidas 

as custas preliminares.

II - Considerando o interesse na realização de autocomposição, designo 

audiência de conciliação para o DIA 24 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 14:30 

HORAS, a ser realizado pela conciliadora deste Juízo, ocasião em que 

deverão comparecer somente as partes e seus procuradores.

III - INTIME-SE a parte requerente, na pessoa de sua advogada constituída 

(art. 334, § 3º, NCPC), consignando-se as advertências do art. 334, § 8º, 

do NCPC.

IV - CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para comparecimento à 

audiência designada, consignando-se as advertências do art. 334, § 8º, 

do NCPC.

V - Infrutífera a tentativa da solução consensual, o requerido dispõe do 

prazo de 15 (quinze) dias, para pagamento do valor pleiteado, devendo 

constar no mandado que, se não houver pagamento ou não forem opostos 

embargos no mesmo prazo, constituir-se-á de pleno direito, o título 

executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo (art. 701 

CPC).

VI - Fixo, desde já, honorários advocatícios em 5% sobre o valor da 

causa. Consigne-se que, caso os requeridos quitem o valor pleiteado, no 

prazo legal, ficarão isentos de custas (701, § 1º, CPC).

Intime-se. Cumpra-se, servindo-se a cópia da presente decisão como 

mandado, ante a escassez de servidores nesta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 69523 Nr: 1506-71.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDOMIR GABE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, Procuradoria do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WURZIUS - OAB:14006, 

GILMAR RIBAS DE CAMPOS - OAB:18914/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, via DJE, para, querendo, proceder o preparo da Carta 

Precatória a ser expedida para Comarca de CuiabáMT, com a finalidade de 

citação do requerido, comprovando nos autos o seu devido pagamento, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 69525 Nr: 1507-56.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Waiand

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, Procuradoria do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WURZIUS - OAB:14006, 

GILMAR RIBAS DE CAMPOS - OAB:18914/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, via DJE, para, querendo, proceder o preparo da Carta 

Precatória a ser expedida para Comarca de CuiabáMT, com a finalidade de 

citação do requerido, comprovando nos autos o seu devido pagamento, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 66695 Nr: 227-50.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AQUILES MAFINI, SILVANA MARGARETE MAFINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrenco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELA BRESSAN MANZ - 

OAB:16895, MIRIAM DE MATOS BORGES RUGINSKI - OAB:13462/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, via DJE, para, querendo, proceder o preparo da Carta 

Precatória a ser expedida para Comarca de São Paulo/SP, com a finalidade 

de citação do requerido, comprovando nos autos o seu devido pagamento, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 65990 Nr: 2118-43.2017.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVdSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - OAB:5782

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Quanto à preliminar de prescrição trazida pela Autarquia, está não merece 

prosperar, pois o requerimento na via administrativa se deu em 

09.06.2016, e a ação foi ajuizada em 13.12.2017, portanto, longe de 

operar a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da ação.

Superada a preliminar suscitada e não havendo outras preliminares a 

serem analisadas, não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo 

ou de julgamento antecipado da lide.

Por inexistir outras questões processuais a serem analisadas nesta 

oportunidade, declaro o processo saneado.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13/03/2019, às 

15h30min.

Consigno que, deverão as partes depositarem o rol em cartório, no prazo 

de 05 (cinco) dias, ou se já apresentado, informar sobre o uso das 

prerrogativas do §2º do artigo 455, NCPC.

Caso contrário, devera proceder a parte interessada a intimação de suas 

testemunhas da data designada, devendo comprovar nos autos a 

intimação com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da 

audiência, salvo se tratar das hipóteses prevista no §4º do mesmo 

dispositivo.

 Intimem-se as testemunhas arroladas tempestivamente, se houve 

necessidade, observado o disposto artigo 357, incisos e parágrafos do 

Novo Código de Processo Civil.

Ainda, intimem-se as partes via DJE na pessoa de seus patronos, 

intime-se pessoalmente, caso haja requerimento de depoimento pessoal 

pela parte contrária, bem como seus patronos, constando do mandado 

que se presumirão confessados os fatos contra elas alegados, caso não 

compareçam, ou, comparecendo, se recusem a depor.

Intimem-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 65956 Nr: 2111-51.2017.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TEREZA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - OAB:5782

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Quanto à preliminar de prescrição trazida pela Autarquia, está não merece 

prosperar, pois o requerimento na via administrativa se deu em 

08/04/2017, e a ação foi ajuizada em 08.12.2017, portanto, longe de 

operar a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da ação.

Superada a preliminar suscitada e não havendo outras preliminares a 

serem analisadas, não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo 

ou de julgamento antecipado da lide.

Por inexistir outras questões processuais a serem analisadas nesta 

oportunidade, declaro o processo saneado.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13/03/2019, às 

14h.

Consigno que, deverão as partes depositarem o rol em cartório, no prazo 

de 05 (cinco) dias, ou se já apresentado, informar sobre o uso das 

prerrogativas do §2º do artigo 455, NCPC.

Caso contrário, devera proceder a parte interessada a intimação de suas 

testemunhas da data designada, devendo comprovar nos autos a 

intimação com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da 

audiência, salvo se tratar das hipóteses prevista no §4º do mesmo 

dispositivo.

 Intimem-se as testemunhas arroladas tempestivamente, se houve 

necessidade, observado o disposto artigo 357, incisos e parágrafos do 

Novo Código de Processo Civil.

Ainda, intimem-se as partes via DJE na pessoa de seus patronos, 

intime-se pessoalmente, caso haja requerimento de depoimento pessoal 

pela parte contrária, bem como seus patronos, constando do mandado 

que se presumirão confessados os fatos contra elas alegados, caso não 

compareçam, ou, comparecendo, se recusem a depor.

Intimem-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 65955 Nr: 2110-66.2017.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ISABEL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - OAB:5782

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Quanto à preliminar de prescrição trazida pela Autarquia, está não merece 

prosperar, pois o requerimento na via administrativa se deu em 

13.03.2017, e a ação foi ajuizada em 05.12.2017, portanto, longe de 

operar a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da ação.

Superada a preliminar suscitada e não havendo outras preliminares a 

serem analisadas, não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo 

ou de julgamento antecipado da lide.

Por inexistir outras questões processuais a serem analisadas nesta 

oportunidade, declaro o processo saneado.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13/03/2019, às 

13h30min.

Consigno que, deverão as partes depositarem o rol em cartório, no prazo 

de 05 (cinco) dias, ou se já apresentado, informar sobre o uso das 

prerrogativas do §2º do artigo 455, NCPC.

Caso contrário, devera proceder a parte interessada a intimação de suas 

testemunhas da data designada, devendo comprovar nos autos a 

intimação com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da 

audiência, salvo se tratar das hipóteses prevista no §4º do mesmo 

dispositivo.

 Intimem-se as testemunhas arroladas tempestivamente, se houve 

necessidade, observado o disposto artigo 357, incisos e parágrafos do 

Novo Código de Processo Civil.

Ainda, intimem-se as partes via DJE na pessoa de seus patronos, 

intime-se pessoalmente, caso haja requerimento de depoimento pessoal 

pela parte contrária, bem como seus patronos, constando do mandado 

que se presumirão confessados os fatos contra elas alegados, caso não 

compareçam, ou, comparecendo, se recusem a depor.

FIXO O SEGUINTE PONTO CONTROVERTIDO: a) qualidade de segurado 

especial; b) prova do efetivo exercício de atividade rural, ainda que de 

forma descontínua, no prazo previsto pela legislação previdenciária (art. 

48, § 2º c/c art. 142 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991).

Intimem-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 62150 Nr: 464-21.2017.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AMONICA ZATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - OAB:5782

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a qualidade da parte autora, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 13.03.2019, às 14h30min.

Consigno que, deverão as partes depositarem o rol em cartório, no prazo 

de 05 (cinco) dias, ou se já apresentado, informar sobre o uso das 

prerrogativas do §2º do artigo 455, NCPC.

Caso contrário, devera proceder a parte interessada a intimação de suas 

testemunhas da data designada, devendo comprovar nos autos a 

intimação com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da 

audiência, salvo se tratar das hipóteses prevista no §4º do mesmo 

dispositivo.

Intimem-se as testemunhas arroladas tempestivamente, se houve 

necessidade, observado o disposto artigo 357, incisos e parágrafos do 

Novo Código de Processo Civil.

Ainda, intimem-se as partes via DJE na pessoa de seus patronos, 

intime-se pessoalmente, caso haja requerimento de depoimento pessoal 

pela parte contrária, bem como seus patronos, constando do mandado 

que se presumirão confessados os fatos contra elas alegados, caso não 

compareçam, ou, comparecendo, se recusem a depor.

Intimem-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Cumpridas todas as determinações acima, venham os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 65006 Nr: 1736-50.2017.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CORDOBA FRUTO - 

OAB:21244/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a qualidade da parte autora, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 13.03.2019, às 15h.

Consigno que, deverão as partes depositarem o rol em cartório, no prazo 

de 05 (cinco) dias, ou se já apresentado, informar sobre o uso das 

prerrogativas do §2º do artigo 455, NCPC.

Caso contrário, devera proceder a parte interessada a intimação de suas 

testemunhas da data designada, devendo comprovar nos autos a 

intimação com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da 

audiência, salvo se tratar das hipóteses prevista no §4º do mesmo 

dispositivo.

Intimem-se as testemunhas arroladas tempestivamente, se houve 

necessidade, observado o disposto artigo 357, incisos e parágrafos do 

Novo Código de Processo Civil.

Ainda, intimem-se as partes via DJE na pessoa de seus patronos, 

intime-se pessoalmente, caso haja requerimento de depoimento pessoal 

pela parte contrária, bem como seus patronos, constando do mandado 

que se presumirão confessados os fatos contra elas alegados, caso não 

compareçam, ou, comparecendo, se recusem a depor.

Intimem-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Cumpridas todas as determinações acima, venham os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55515 Nr: 665-81.2015.811.0107

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a não realização da audiência designada à ref. 21, intime-se 

a parte requerente, via DJE, para que se manifeste acerca do interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Sem prejuízo, desde já, designo audiência instrução e julgamento para o 

dia 24 de outubro de 2018, às 13h30min, devendo, pela secretaria, serem 

observadas as determinações contidas na ref. 21.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 54713 Nr: 284-73.2015.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Vieira de Góez, GUIOMAR GOBBO DE GÓES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIPRIANO DA ROSA PAZETO, Juarez Antônio 

Alves, JOÃO MADUREIRA, Nilda da Silva Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS DO NASCIMENTO FILHO - 

OAB:4398/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS DE MOURA HORTA - 

OAB:9811-B

 Vistos.

1 - Retifiquem-se o registro e autuação, fazendo-se constar como 

cumprimento de sentença.

 2 – Observada a regra do art. 513, § 2º, inciso I, do CPC, INTIMEM-SE os 

executados, por intermédio de seus patronos, via DJE, para que efetuem o 

pagamento do débito indicado à ref. 97, no prazo de 15 dias, acrescido de 

custas e despesas processuais.

3 - Ficam os executados desde já advertidos de que não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de 

multa de 10%, além de honorários advocatícios também em 10%, na forma 

do art. 523, § 1º, do CPC.

4 - Decorrido o prazo e não havendo pagamento, certifique-se e venham 

conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 58392 Nr: 502-67.2016.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AQUILES MAFINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BANDERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM DE MATOS BORGES - 

OAB:13462/MT, Nilson Jacob Ferreira - OAB:9845/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, NEIVO MANFIO - OAB:MT/16.226-B, 

TIANE VIZZOTTO - OAB:12679-B

 Vistos.

1 - Retifiquem-se o registro e autuação, fazendo-se constar como 

cumprimento de sentença.

 2 – Observada a regra do art. 513, § 2º, inciso I, do CPC, INTIME-SE o 

executado, por intermédio de seus patronos, via DJE, para que efetue o 

pagamento do débito indicado à ref. 53, no prazo de 15 dias, acrescido de 

custas e despesas processuais.

3 - Ficam os executados desde já advertidos de que não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de 

multa de 10%, além de honorários advocatícios também em 10%, na forma 

do art. 523, § 1º, do CPC.

4 - Decorrido o prazo e não havendo pagamento, expeça-se desde logo 

mandado de penhora e avaliação, consoante art. 523, § 3º, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 69382 Nr: 1436-54.2018.811.0107

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO NEGRÃO BARBOSA 

JUNIOR - OAB:22228/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE SE MANIFESTE 

ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DE CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA 

EXARADA PELO SENHOR OFICIAL DE JUSTIÇA E ANEXADA AOS AUTOS 

EM 24/09/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51890 Nr: 1177-35.2013.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO TAVARES NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, impulsiono o presente feito para 

proceder a INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA para retirar 

o edital de publicação da parte executada em endereço incerto e não 

sabido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 31188 Nr: 595-45.2007.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS PARTICIPAÇÕES LTDA, DOUGLAS 

INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA, ROBERTO KAMINITZ, PABLO ENRIQUE 

KAMITZ, DIAS MARTINS S/A MERCANTIL E INDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO PECUÁRIA IBERÊ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALLO GUSTAVO DE ALMEIDA 

LEITE - OAB:7.413, JOÃO ALFREDO STIEVANO CARLOS - OAB:257907, 

LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - OAB:128998

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WURZIUS - 

OAB:14006, JOSÉ CARACIOLO MELLO DE AZEVEDO KUHLMANN - 

OAB:76.706/SP

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte requerente para, 

querendo, manifestar, acerca do embargos de declaração de fls. 795/799.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 68777 Nr: 1174-07.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCENÉIA ALVES DE MEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO, DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY FRUTO - OAB:7229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A/MT

 Certifico que ao juntar a constestação e documentos, vericou-se a 

ausência de instrumento procuratório para representação da parte 

requerida, assim, nos termos da legislação vigente, intimo o advogado 

EVANDRO C. ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB/MT 13.431-B para que 

junte aos autos Instrumento de Procuração, para o regular prosseguimento 

do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31109 Nr: 521-88.2007.811.0107

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO RURAL DE NOVA UBIRATÃ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Marchioro da Silva - 

OAB:36.408/RS, PAULO ROBERTO MOSER - OAB:9.932-B, ROBERTO 

CAVALCANTI BATISTA - OAB:5868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB:7901/MT, LUCIANO BENETTI TIMM - OAB:RS/37.400, 

RAFAEL BICCA MACHADO - OAB:354406, TIAGO FAGANELLO - 

OAB:RS/73.540

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº. 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADO A PARTE REQUERIDA, na pessoa de seu 

advogado, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das 

custas processuais no importe de R$ 13.310,41 (treze mil, trezentos e dez 

reais e quarenta e um centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 566. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 

6.829,54 (seis mil, oitocentos e vinte e nove reais e cinquenta e quatro 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 6.480,87 (seis mil, 

quatrocentos e oitenta reais e oitenta e sete centavos), para fins da guia 

de taxa. Fica cientificado que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

"EMISSÃO DE GUIA ONLINE - PRIMEIRA INSTÂNCIA", clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único, Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolar a guia (paga) na Distribuição do Fórum de Nova Ubiratã ou pelo 

PEA aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 70409 Nr: 1843-60.2018.811.0107

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:18245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em detida análise do feito, constata-se que o instrumento procuratório que 

acompanha a exordial está em discordância com a nomeação de pág. 8, 

assim, com fundamento no art. 321, do NCPC, determino a intimação da 

parte autora, por intermédio de seu patrono constituído, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sane o equívoco mencionado.

Após, venham conclusos para deliberações.

Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 52377 Nr: 328-29.2014.811.0107

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOCIR NAZZARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto Zarour Cesar - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Seeefeld Werner - 

OAB:7839-B/MT, GERSON LUIS WERNER - OAB:6298-A/MT, MARCOS 

LEVI BERVIG - OAB:6312-A

 Vistos.

Em sua substituição do perito nomeado anteriormente, nomeio como expert 

do juízo o Sr. MÁRCIO ALEXANDRE PRADO MONTEIRO DA SILVA, que 

deverá servir o encargo escrupulosamente, independente de 

compromisso (art. 466, §1º, NCPC).

Apresentada proposta, intime-se a(s) parte que requereu a prova para 

depósito judicial da verba honorária, no prazo de 05 (cinco) dias.

Com a proposta de honorários, intimem-se as partes para os fins do artigo 

465 do Novo Código de Processo Civil e, consequentemente, a intimação 

da parte interessada para o depósito da verba honorária.

 Destarte, fica desde logo deferida a liberação de 50% da verba honorária 

para início dos trabalhos, com o restante condicionado à homologação do 

laudo.

 Os trabalhos deverão iniciar em até 10 (dez) dias após a liberação da 1ª 

parte dos honorários, ou da intimação da data do depósito, caso não for 

requerido o adiantamento.

 O laudo deverá ser juntado aos autos em 30 (trinta) dias, a contar do 

início dos trabalhos.

Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para manifestação, no prazo 

sucessivo de 10 (dez) dias, caso necessário, intime-se o perito para 

prestar esclarecimentos ou complementar o laudo, após retornem 

conclusos, para designação de audiência de instrução e julgamento ou 

julgamento da lide.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 58295 Nr: 452-41.2016.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONACENTRO - COOPERATIVA DOS PRODUTORES DO 

CENTRO-OESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Júlio Cesar Londero, HELENA ZAPELLO 

LONDERO, JOSEMAR LONDERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAFAEL DA SILVA 

TAVEIRA - OAB:15471

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando estes autos, verifico que os litigantes efetuaram composição 

amigável, visando colocar fim ao litígio de forma consensual, pugnando 

pela homologação judicial do pacto. Pois bem. Constata-se que o acordo 

em comento foi livremente pactuado, contendo as assinaturas das partes 

demandantes. Em virtude disso, a homologação da avença é medida que 

se impõe.

Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos e 

regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes, nos moldes das 

cláusulas estipuladas livremente entre estas, nos termos do art. 922 do 

NCPC.

 Aguarde-se em secretaria por 06 (seis) meses. Após, intime-se a parte 

exequente para manifestar em prosseguimento ao feito, no prazo de cinco 

dias, advertindo-a que sua inércia será interpretada como quitação tácita, 

autorizando a extinção do feito pelo adimplemento da obrigação.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 29892 Nr: 257-08.2006.811.0107

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecúaria Tocantins Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Z.R. Empreendimentos Imobiliários Limitada-ME, 

Alexandre Elemer Kenez, Otto Wilhelm Hupfeld

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aléxandro Adriano Lisandor de 

Oliveira - OAB:OAB/MT 6.675-A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISRAEL REJTMAN - 

OAB:129244, sonia conceição Lopes - OAB:92.154

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito para o fim 

de proceder a intimação das partes e do administrador judicial para que se 

manifestem quanto ao pedido do assistente litisconsorcial constante nas 

fls. 479/480, tudo conforme decisão de fls 623 abaixo transcrita: "Vistos 

em correição. Intime-se a(s) parte(s) para manifestar(em) quanto ao 

pedido do assistente litisconsorcial, nos termos do artigo 120 do NCPC. 

Após, conclusos para apreciação do pedido. Cumpra-se, COM URGÊNCIA, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Às providências."

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77692 Nr: 733-63.2017.811.0106

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimar Rodrigues Mendonça de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cassia Rodrigues Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Diniz - OAB:GO 32799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar as Partes para que compareçam ao exame pericial designado 

para o dia 16 de outubro de 2018, às 9 horas, a ser realizado na Unidade 

Básica de Saúde Olímpio José Martins, localizada na Rua 13 de maio, s/nº, 

fundos da Setae, Bairro: Centro, Cidade: Novo São Joaquim-MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77559 Nr: 625-34.2017.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elso Tavares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karine Moraes da Silva - 

OAB:MT 24659/O

 Vistos, etc.

Tendo em vista que o réu, quando da citação, informou não possuir 

condições de pagar um advogado e ante a ausência de Defensor Público 

nesta comarca, NOMEIO a advogada Dr. Karine Moraes da Silva, para 

exercer a defesa do réu, devendo apresentar defesa escrita no prazo de 

10 (dez) dias a contar da intimação, caso aceite a nomeação.

Para tanto, fixo os honorários advocatícios em 10 URH, conforme tabela 

da OAB/MT, valor este que poderá ser reduzido em razão do 

encerramento precoce do feito e do zelo empregado pelo profissional.

 INTIME-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 75501 Nr: 365-88.2016.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itamar Souza do Nascimento, Benedito José 

Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Royttmen Pires da 

Silva - OAB:MT 13983/A

 Vistos, etc.

Cuida-se de AÇÃO PENAL em desfavor de ITAMAR SOUZA DO 

NASCIMENTO, já qualificado, como incurso nas sanções dos artigos 147 e 

129, §9º, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006 

e artigo 12 da Lei nº 10.826/2003; e BENEDITO JOSÉ NETO, como incurso 

nas sanções dos artigos 129, §9º do Código Penal, com as implicações da 

Lei nº 11.340/2006.

Citados, os réus apresentaram resposta à acusação às fls. 96/97, 

pugnando pela absolvição sumária ante a ocorrência de litispendência.

Decido.

Da defesa escrita (CPP, Art. 396-A).

Em que pese a alegação da defesa apresentada pelos réus, não há 

possibilidade de absolvição sumária, uma vez que o feito de código 73379, 

dizia respeito à arma apreendida, enquanto os fatos em questão neste 

autos versam sobre as munições supostamente encontradas na 

residência de Itamar, em sua posse e, ainda, lesão corporal e ameaça 

contra a vítima Cássia Consuelo dos Reis.

Desta forma, não sendo o caso de absolvição sumária (CPP, Art. 397) ou 

de trancamento da ação penal dou regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do Art. 399, do Código de Processo Penal, designo audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 30 DE NOVEMBRO, às 13h00min 

(horário de Cuiabá-MT).

 Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e defesa (caso arroladas), nesta 

ordem e interrogatório do réu, passando-se, em seguida, aos debates e 

prolação de decisão (CPP, Art. 400).

Intimem-se as partes e testemunhas.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77923 Nr: 893-88.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G MOURA DOS SANTOS - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jerônimo David Dias de Campos Neto, 

Terezinha de Rezende David

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Antonio de Rezende 

David - OAB:MT 6.078, ROSANGELA DA SILVA CAPELAO - OAB:MT 

8944/O

 I. Considerando que não há nos autos informações quanto a citação do 

requerido Sr. Jerônimo David Dias de Campos Neto, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 29 de novembro de 2018 às 12:00 hrs 

(Horário de MT);

II. Atentando-se a Secretaria ao endereço correto do Sr. Jerônimo David 

Dias de Campos Neto, bem como deve a requerida Sra. Terezinha de 

Rezende David ser intimada através de seus procuradores (fl.61/62);

III. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário para a realização do 

ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79010 Nr: 303-77.2018.811.0106

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NFR, MMMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBdSO, IdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Damas da Silva - 

OAB:MT 25387/B, Cleiton Otamiro Ferreira da Silva - OAB:MT 

16585/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . Dispositivo. Posto isso, primeiramente, defiro a inclusão do Município de 

Novo São Joaquim no polo passivo da presente demanda, devendo ser 

citado para apresentar contestação, nos termos da Lei, sem prejuízo, no 

prazo máximo de 05 (cinco) dias deverá o ente municipal informar nos 

autos se possui termo de cooperação com entidade de abrigamento de 

menores de outro município. Defiro a guarda provisória da menor Manuele 

Vitória de Oliveira Carneiro ao casal Marli Marques Madruga e Natal 

Ferreira Ramos, devendo ser expedido termo próprio e, por conseguinte, 

mantenho a suspenssão do poder familiar dos genitores Erica Barbosa 

dos Santos Oliveira e Iago dos Santos. No mandado de guarda provisória 

deverá constar expressamente o caráter precário da medida que poderá 

ser alterada a qualquer momento. Oficie-se ao juízo da Comarca de 

Barreras/BA, afim de que o conselho tutelar daquela Comarca informe se 

há família extensa em relação a menor Manuela Vitória de Oliveira 

Carneiro, com interesse na guarda. Translade-se cópia desta ata e 

junte-se ao processo de cód. 79010. Aguarde-se a contestação do 

Município de Novo São Joaquim, sendo que expirado o prazo, intime-se o 

autor para impugnação. Após, voltem-me conclusos. Cumpra-se.II. Saem 

os presentes intimados.

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 82054 Nr: 2168-71.2018.811.0095

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENILSON DA SILVA, ROSELI SOARES DO 

NASCIMENTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ziláudio Luiz Pereira - 

OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº 56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de abrir vista para o patrono do exequente informar o endereço 

dos executados, para que este Juízo possa solicitar de diligência, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 36580 Nr: 869-45.2007.811.0095

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Jaime Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Juliano Peres Peres - 

OAB:26889B, Kauê Melli Arisi - OAB:20057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o (a,s) patrono(a,s)para apresentar os dados da 

conta bancária para a expedição dos respectivos alvará eletrônico dos 

honorários sucumbenciais, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 82054 Nr: 2168-71.2018.811.0095

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENILSON DA SILVA, ROSELI SOARES DO 

NASCIMENTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ziláudio Luiz Pereira - 

OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o (a) patrono (a) do (a) requerente para apresentar o 

comprovante de pagamento das custas processuais que serão 

obrigatoriamente recolhidas no Juízo Deprecante (Comarca de Paranaíta), 

mediante guia de recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de 

Justiça – www.tjmt.jus.br (Art.389 da nova CNGC), no prazo de 15 

(quinze) dias, para proceder o envio via malote digital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 69550 Nr: 593-96.2016.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. A. N. CRISTÓVÃO-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO CONSTRAN/UTC SÃO MANOEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELLA DE SOUZA 

MACHIAVELLI - OAB:19727/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Kamel Labib - OAB:SP 

nº234.148, JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR - OAB:MT17.452-O, 

Ricardo Marangoni Filho - OAB:SP nº306.347, Rodrigo Lacerda 

Oliveira Rodrigues Meyer - OAB:SP

 Vistos.

 Homologo a desistência do depoimento pessoal.

 Declara encerrada a instrução.

 Abro o prazo para alegações finais pelo prazo de 15 dias para cada 

parte, primeiro para a parte autora, que já sai intimada, depois, com a 

juntada das alegações finais do autor, por intimação por meio de seu 

advogado via DJE, abro seu prazo para a defesa, também de 15 dias.

 Saem todos intimados.

 Cumpra-se.

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71251 Nr: 2005-19.2018.811.0022

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILLO HENRIQUE FERNANDES 

- OAB:9866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Ação de medida cautelar de arrolamento de bens proposta por 

Gislaine Inocente Pastorelli em face de Sigmar Pastorelli devidamente 

qualificados nos autos.

Em petição juntada em ref. 09, a autora, declarou que desiste do 

prosseguimento do processo, requerendo a extinção deste sem resolução 

do mérito.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado em ref. 09.

A desistência, consoante conhecimento comezinho, não importa renúncia 

ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59).

 Tendo em vista que o requerido não foi citado no decurso do processo, 

nos termos dos artigos 200, parágrafo único e 485, inciso VIII, ambos do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da ação e declaro 

EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as devidas 

anotações e cautelas de estilo.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 24 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60594 Nr: 643-16.2017.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JdSS, ALSdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BLdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo que nos autos constam, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, inciso III do Código Processo Civil.Sem condenação as 

custas.Transitada em Julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Às 

providências.Pedra Preta-MT, 26 de ssetembro de 2018.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55745 Nr: 1008-07.2016.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MXdA, APAdA, ABAdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos etc.
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Trata-se a ação de homologação de acordo extrajudicial de alimentos por 

ANA PAULA ARRUDA DE ALMEIDA e ANA BEATRIZARRUDA DE 

ALMEIDA, neste ato representado por sua mãe MARCIA XAVIER DE 

ARRUDA em face de HENRIQUE SIDNEI DE ALMEIDA ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Alega que a representante das autoras que estas são filhas do requerido, 

conforme prova anexa a exordial.

Aduz a representante das requerentes, que ela e o requerido tiveram um 

relacionamento e que deste adveio as menores, ora requerentes, e que 

não possui condições de criar suas filhas sozinhas.

Em ref: 57, as partes estipularam acordo, onde foi ajustado que o genitor 

reconheceu o direito de pagar alimentos as suas filhas, bem como que a 

guarda continuara com a genitora.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Satisfazendo as partes os requisitos legais, com fulcro no artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo entabulado pelas partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos.

O acordo se regerá pelas cláusulas descritas no acordo na petição inicial.

Sem custas.

Ante os serviços prestados pelo advogado nomeado Dr. Renato 

Gonçalves Raposo no presente feito, arbitro os honorários advocatícios 

em 3 (três) URH, conforme a Tabela da OAB-MT, a ser suportada pelo 

Estado de Mato Grosso. Expeça-se a respectiva certidão.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se 

os presentes autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 24 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60597 Nr: 646-68.2017.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVdS, CHdSP, TCSP, JGdSP, YLdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VVP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denivan Baleeiro Bonadio - 

OAB:MT/22.319-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos etc.

Trata-se a ação de homologação de acordo extrajudicial de alimentos 

ingressada por CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA, TAINARA 

CRISTINA SANTOS PEREIRA, JHENIFER GRAZIELY DOS SANTOS 

PEREIRA, neste ato representado por sua genitora ARILTON BELARMINO 

DE AGUIAR, em face de SILVANIA LOURENÇO ALVES ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Em ref: 59, as partes estipularam acordo, onde foi ajustado que o genitor 

reconheceu o direito de pagar alimentos a seus filhos e despesas 

extraordinárias de 50%.

As ref.66, o ministério Público pugnou pela homologação do acordo.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Satisfazendo as partes os requisitos legais, com fulcro no artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo entabulado pelas partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos.

O acordo se regerá pelas cláusulas descritas no acordo na petição inicial.

Sem custas e honorários advocatícios, em face à gratuidade.

“Ante os serviços prestados pelo advogado nomeado Dr. DENIVAN 

BALEEIRO BONADIO, OAB/MT nº 22.319/O, no presente feito, arbitro os 

honorários advocatícios em 03 (três) URH, conforme Tabela XI da 

Resolução 96/2007 OAB-MT, a ser suportada pelo Estado de Mato 

Grosso. Expeça-se a respectiva certidão”

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se 

os presentes autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 26 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 61243 Nr: 969-73.2017.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arilton Belarmino de Aguiar, APAA, DHAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvania Lourenço Alves de Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Luzini dos Reis - 

OAB:MT/21712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos etc.

Trata-se a ação de homologação de acordo extrajudicial de alimentos 

ingressada por ALAN PATRICK ALVES AGUIAR, DIEGO HENRIQUE ALVES 

AGUIAR neste ato representado por seu pai ARILTON BELARMINO DE 

AGUIAR, em face de SILVANIA LOURENÇO ALVES ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Em ref: 64, as partes declararam que houve perda no interesse da ação, e 

confirmam que dispensam alimentos entre si.

Quanto à guarda, regularizaram que o filho ALAN PATRICK ALVES 

AGUIAR, será exercida pelo genitor e quanto a DIEGO HENRIQUE ALVES 

AGUIAR será exercida pela genitora.

As ref.30, o ministério Público pugnou pela homologação do acordo.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Satisfazendo as partes os requisitos legais, com fulcro no artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo entabulado pelas partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos.

O acordo se regerá pelas cláusulas descritas no acordo na petição inicial.

Sem custas e honorários advocatícios, em face à gratuidade.

“Ante os serviços prestados pela advogada nomeada Dra. Daniele Luzini 

dos Reis, OAB/MT 21.712, no presente feito, arbitro os honorários 

advocatícios em 02 (duas) URH, conforme Tabela XI da Resolução 

96/2007 OAB-MT, a ser suportada pelo Estado de Mato Grosso. 

Expeça-se a respectiva certidão”.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se 

os presentes autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 26 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64506 Nr: 2422-06.2017.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KDOL, AVOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Pedra 

Preta/MT - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos etc.

Trata-se a ação de homologação de acordo extrajudicial de alimentos 

ingressada por ANA VITÓRIA OLIVEIRA MOREIRA neste ato representado 

por sua mãe KEVELLY DAYANE OLIVEIRA LIMA, em face de ELIOSMAR 

SANTOS MOREIRAANTOS ambos devidamente qualificados nos autos.

Em ref: 23, as partes estipularam acordo, onde foi ajustado que o genitor 

reconheceu o direito de pagar alimentos a sua filha e despesas 

extraordinárias de 50%.

As ref.30, o ministério Público pugnou pela homologação do acordo.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Satisfazendo as partes os requisitos legais, com fulcro no artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo entabulado pelas partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos.

O acordo se regerá pelas cláusulas descritas no acordo na petição inicial.

Sem custas e honorários advocatícios, em face à gratuidade.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se 

os presentes autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 24 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67581 Nr: 540-72.2018.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABDS, LMBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Silva Oliveira - 

OAB:GO/49.850, Leandro de Paula Lopes - OAB:GO/27.092

 S E N T E N Ç A

Vistos etc.

Trata-se a ação de homologação de acordo extrajudicial de alimentos 

ingressada por LAYLA MENDONÇA BRANDÃO SANTOS neste ato 

representado por sua mãe ANIDETE BRANDÃO DOS SANTOS, em face de 

BELCHIOR FRANCISCO DOS SANTOS ambos devidamente qualificados 

nos autos.

Em ref: 35, as partes estipularam acordo, onde foi ajustado que o genitor 

reconheceu o direito de pagar alimentos a sua filha, bem como que a 

guarda continuara com a genitora.

Em manifestação de ref.42, o Ministério Público pugnou pela homologação 

do acordo.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Satisfazendo as partes os requisitos legais, com fulcro no artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo entabulado pelas partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos.

O acordo se regerá pelas cláusulas descritas no acordo na petição inicial.

Sem custas.

Ante os serviços prestados pelo advogado nomeado Dr. João Faustino 

Neto no presente feito, arbitro os honorários advocatícios em 3 (três) URH, 

conforme a Tabela da OAB-MT, a ser suportada pelo Estado de Mato 

Grosso. Expeça-se a respectiva certidão.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se 

os presentes autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 24 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68918 Nr: 1047-33.2018.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAS, SHAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Roberto dos Santos - 

OAB:MT/18.254/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos etc.

Trata-se a ação de homologação de acordo extrajudicial de alimentos 

provisórios ingressados por SAMUEL HENRIQUE ALVES FELÍCIO, neste 

ato representado por sua genitora CLAUDIA DE SOUZA AMORIM, em face 

de ADEMILSON DA SILVA ALMEIDA ambos devidamente qualificados nos 

autos.

Em ref: 25, as partes estipularam acordo, onde foi ajustado que o genitor 

reconheceu o direito de pagar alimentos a seus filhos e despesas 

extraordinárias de 50%.

As ref.29, o ministério Público pugnou pela homologação do acordo.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Satisfazendo as partes os requisitos legais, com fulcro no artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo entabulado pelas partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos.

O acordo se regerá pelas cláusulas descritas no acordo na petição inicial.

Sem custas e honorários advocatícios, em face à gratuidade.

“Ante os serviços prestados pelo advogado nomeado Dr. Antônio Roberto 

dos Santos, OAB/MT 18.254-B, no presente feito, arbitro os honorários 

advocatícios em 03 (três) URH, conforme Tabela XI da Resolução 96/2007 

OAB-MT, a ser suportada pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se a 

respectiva certidão”.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se 

os presentes autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 26 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50017 Nr: 606-57.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MCA, BCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNO DAMASCENA DE FARIAS - 

OAB:11134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelo Bernardino de 

Mendonça Junior - OAB:16.330

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Ação de pensão alimentícia e regularização de guarda de 

menor proposta por BERNARDO CARVALHO BORGES, neste ato 

representado por sua genitora MARIANA CARVALHO ARAÚJO em face 

de ADRIANO BORGES CARDOSO, devidamente qualificados nos autos.

Em petição juntada em ref. 82, o autor, declarou que desiste do 

prosseguimento do processo, requerendo a extinção deste sem resolução 
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do mérito.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado em ref. 82.

A desistência, consoante conhecimento comezinho, não importa renúncia 

ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59).

 Tendo em vista que o requerido não foi citado no decurso do processo, 

nos termos dos artigos 200, parágrafo único e 485, inciso VIII, ambos do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da ação e declaro 

EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as devidas 

anotações e cautelas de estilo.

Sem custas.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 24 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53866 Nr: 420-97.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Geriane Santana de Jesus, ALSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ederson Doulgas Oliveira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onofre Ribeiro da Silva Neto - 

OAB:MT/7356-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Braga - 

OAB:SP/21790, MARCO AURELIO VANZOLIN - OAB:SP/230543

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA DR. ONOFRE RIBEIRO 

DA SILVA NETO - OAB/MT 7356-A, para apresentar Impugnação à 

Contestação de Ref: 52.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65174 Nr: 2713-06.2017.811.0022

 AÇÃO: Dissolução Parcial de Sociedade->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dejalma Ferreira dos Santos - 

OAB:12062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA Dr. Dejalma Ferreira 

dos Santos - OAB:12062, para requerer o que entender de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55710 Nr: 996-90.2016.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Rodrigues Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviane Mantovani Carrenho 

Bertoni - OAB:MT/8308-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA Drª Viviane Mantovani 

Carrenho Bertoni - OAB:MT/8308-B, para requerer o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67249 Nr: 414-22.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Ribeiro Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO GAMA FILHO 

- OAB:13444

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431-B

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA DR. CARLOS ROBERTO 

GAMA FILHO - OAB 13444, para apresentar impugnação à contestação 

de Ref: 25.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59023 Nr: 2487-35.2016.811.0022

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE GEVIZIER NUNES 

RODRIGUES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:MT/19872

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA DRª JACQUELINE 

GEVIZIER NUNES RODRIGUES, para apresentar impugnação à 

contestação de Ref: 47.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45982 Nr: 1428-80.2014.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Admir Tonim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT/13842/A

 Visto etc.Trata-se de liquidação de sentença ajuizada por Admir Tonim em 

desfavor de Banco do Brasil S/A ambos qualificados nos autos.O 

despacho de ref. 36 determinou que o autor adequasse o rito do processo 

para liquidação de sentença.Instando, o autor peticionou em ref. 40, 

postulando pela liquidação pelo procedimento comum.Pois bem. Verifica-se 

que no presente caso, que a parte autora requer a liquidação de sentença 

coletiva em face do Banco do Brasil, proferida na Ação Civil Pública 

promovida pelo IDEC.É impositiva a conclusão de que a liquidação é um 

mecanismo preparatório da execução, tornando-se, atualmente, mero 

procedimento antecedente lógico ao cumprimento da sentença, com rito 

expedito e simplificado, desenvolvido no mesmo processo em que 

proferida a decisão de mérito condenatória ao pagamento de quantia, e 

onde terá assento, também, a fase executiva.Deste modo, a presente 

liquidação de sentença deve seguir o rito do art. 509, inciso I, do Código de 

Processo Civil, que assim dispõe:“Art. 509. Quando a sentença condenar 

ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a 

requerimento do credor ou do devedor:I – Por arbitramento, quando 

determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela 

natureza do objeto da liquidação”.Indiscutível que o caso dos autos, 

demanda liquidação por arbitramento, haja vista a natureza do objeto da 

liquidação, qual seja, apuração da exata quantia devida pelo executado em 

favor do exequente a título reajuste dos valores depositados nas contas 

poupanças com ela mantida em janeiro de 1989, referente ao índice de 

42,72%.Assim,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62981 Nr: 1792-47.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DCZ, JGZC-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WWdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimar Dias da Silva - 

OAB:MT/20.637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de Ação de Execução de Alimentos, interposta por 
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João Guilherme Zauza Cordeiro, nestes autos representada por sua 

genitora Diandra Caroline Zauza, em face de Weliton Wilia da Silva 

Cordeiro, devidamente qualificados nos autos.Regularmente citado e 

intimado (ref. 15) para pagar o débito alimentar, o executado se manteve 

desidioso com a ordem.Afirma a exequente que o executado após sua 

citação na ação de alimento, não realizou o pagamento das pensões 

alimentícias, ou seja, estando inadimplente.Por tais razões, requer a parte 

exequente a decretação da prisão civil do executado.Vieram-me os autos 

conclusos.Eis o sucinto relatório.Fundamento. Decido.Analisando os 

autos, verifica-se que o executado foi citado e intimado (ref. 15) no bojo 

desta execução para pagar os alimentos em 03 (três) dias ou justificar a 

impossibilidade de fazê-lo, nos termos do artigo 528 do Código de 

Processo Civil, mantendo-se inerte.A inércia do executado comprova sua 

desídia com seu filho, que necessita dos alimentos para 

sobreviver.Conforme se infere nos autos, o executado não demonstrou 

que se encontra impossibilitado de efetuar o pagamento dos alimentos em 

dias.Deste modo, tendo em vista que o autor não alegou qualquer 

justificativa para isentá-lo ou suspender o pagamento do débito alimentar, 

mostrando-se desidioso e negligente com sua prole, com fundamento no 

art. 528, § 7º, do Código de Processo Civil, DECRETO A PRISÃO CIVIL do 

executado Weliton Wilia da Silva Cordeiro, devendo constar no mandado 

de prisão o valor do débito alimentar devidamente atualizado.Proceda-se a 

remessa dos autos a Contadoria deste Juízo para a atualização do débito 

alimentar.Após, expeça-se mandado de prisão, devendo o executado ficar 

isolado dos detentos condenados e de alta periculosidade, considerando o 

caráter excepcional da medida coercitiva ora determinada.O prazo da 

prisão civil será de 03 (três) meses (art. 528, §3º, do Código de Processo 

Civil), considerando que o cumprimento da prisão civil não lhe retira a 

obrigação de pagar a pensão alimentícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59805 Nr: 277-74.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José da Rocha Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauri Carlos Alves de Almeida 

Filho - OAB:MT/9981-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, julgo improcedente, nos termos do artigo 487, I, NCPC, 

condenando o auto no pagamento das custas e honorários advocatícios 

os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a cobrança nos 

termos do art. 98, § 3º do CPC.Em caso de recurso de apelação, ciência à 

parte contrária para, querendo, apresente contrarrazões no prazo de 15 

dias úteis (art. 1.010, § 1º, CPC). No mesmo sentido, recurso adesivo. 

Após, subam os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de São 

Paulo, com nossas homenagens e cautelas de estilo.Com o advento da Lei 

13.105/2015, o juízo de admissibilidade é efetuado pelo Juízo ad quem, na 

forma do art. 1.010, §3º a seguir transcrito: “após as formalidades 

previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, 

independentemente de juízo de admissibilidade”.Transitada em julgado, 

certifique-se, e adotadas as providências necessárias, arquive-se, com 

as cautelas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 25 de setembro 

de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54034 Nr: 466-86.2016.811.0022

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel Rodrigues Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA ZAFFALON - 

OAB:318963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecida Voine de Souza 

Néri - OAB:8740-A/MT

 Vistos etc.

Certifique-se a Sr. Gestora quanto à devida intimação do embargante e 

eventual decurso do prazo para que este se manifeste-se nos autos nos 

termos da decisão retro.

Após, concluso para sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 25 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47898 Nr: 2182-22.2014.811.0022

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pedra Preta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Pereira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcia Maria Mancoso 

Baptista - OAB:3.560-B/MT

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de embargos à execução interpostos pelo Município de Pedra 

Preta em desfavor de Raimundo Pereira Filho, qualificados nos autos.

Em cota de ref. 15 peticionaram as partes pela homologação de transação 

amigável quanto ao pagamento do débito, requerendo a homologação do 

acordo e consequente extinção do feito.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O SUCINTO RELATÓRIO.

FUNDAMENTO. DECIDO.

 As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Satisfazendo as partes os requisitos legais, com fulcro no artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo entabulado pelas partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos.

Traslade-se cópia do acordo de ref. 15 à ação de cumprimento de 

sentença a que estes embargos estão apensados.

Sem custas e honorários.

Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e comunicações de 

praxe, arquivando-se o feito.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 25 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64876 Nr: 2594-45.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reynaldo Oliveira Ruy - 

OAB:MT/13.895

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca, nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade Dr. 

Rynaldo Oliveira Ruy - OAB/MT nº 13.895, para apresentar resposta a 

acusação do réu.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 15043 Nr: 1342-22.2008.811.0022

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Dias de Morais, José Rodrigues da 

Cruz, Denivan Francisco Dias, Jeremias Campos Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134, Gilberto Machado Custódio - OAB:MT/6.435, José 

Pereira da Silva Neto - OAB:3273
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 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES REQUERIDAS para que no 

prazo legal apresente as Alegações Finais aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52242 Nr: 1541-97.2015.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcides Carvalho da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeson Martins Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Welson Gaiva Marino - 

OAB:MT/14033

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para manifestar a respeito de petição da parte 

executada de ref. 40, no prazo 05 (cinco) dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Pedra Preta-MT, 26 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 15009 Nr: 1309-32.2008.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. Ferreira Matiniano -ME, Marcio Ferreira 

Martiniano - FALECIDO, Pedro Martiniano Neto, Ana Keila Ferreira 

Martiniano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) compareça perante esta Secretaria da Única Vara da Comarca de 

Pedra Preta/MT, para retirar a Carta Precatória expedida para citação dos 

executados na Comarca de Aparecida do Taboado/MS, devendo recolher 

as custas de distribuição e a diligência do Sr. Oficial de Justiça no Juízo 

Deprecado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69173 Nr: 1156-47.2018.811.0022

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA ELIZABETH SANTIAGO 

GONÇALVES - OAB:18824/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS VINICIUS SOUZA 

LIMA - OAB:MT nº 21.278

 Vistos em correição.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, assim 

como do artigo 320 do Código de processo Civil.

 Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, 

com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição 

inicial.

Concedo ao requerente os benefícios da assistência judiciária prevista na 

Lei nº 1.060/50.

Processe-se em segredo de justiça conforme recomenda o artigo 189, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Versando a causa sobre direitos que admitem transação, em observância 

ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 334, todos do Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 05 de 

setembro de 2018, às 10h20min, a ser realizada no núcleo de conciliação 

dessa comarca.

Cite-se a partes requeridas, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme disposto no artigo 334 do CPC, para comparecer 

a audiência de conciliação, devidamente acompanhado de advogado.

Deverá constar no ato de intimação do autor e de citação da parte 

requerida que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes 

à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC).

Intime-se o Ministério Público para manifestação

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 14 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64467 Nr: 2398-75.2017.811.0022

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROLN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:MT/19872, Daniele Luzini dos Reis - OAB:MT/21712, 

Welson Gaiva Marino - OAB:MT/14033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BOLESLAU DORADA - 

OAB:OAB/AC 2959, EDILIA FERNANDES DAS GRAÇAS - OAB:16869/O

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DA PARTE AUTORA, para que no prazo 

legal apresente a Impugnação à Contestação em Ref: 37.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 15009 Nr: 1309-32.2008.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. Ferreira Matiniano -ME, Marcio Ferreira 

Martiniano - FALECIDO, Pedro Martiniano Neto, Ana Keila Ferreira 

Martiniano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pedido de fls. 115.

Citem-se as partes executadas para que, no prazo de 03 (três) dias, 

pague o valor exequendo, devidamente acrescido das custas e despesas 

processuais e honorários advocatícios, sob pena de serem imediatamente 

penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a presente 

execução (art. 829, do CPC).

Conste, no mandado executório, a ressalva de que o pagamento no prazo 

assinalado, 03 (três) dias, implicará na redução pela metade da verba 

honorária (CPC, art. 827, §1º) e que o (a) devedor (a) poderá pagar o 

valor exequendo depositando em juízo 30 % (trinta por cento) do valor da 

dívida (acrescido de custas e honorários advocatícios) e o valor 

remanescente dividido em até 06 (seis) vezes, acrescidos de correção 

monetária (INPC) e juros de 1% (um por cento) ao mês (CPC, art. 916).

O executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914, CPC), no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do artigo 231 do Código de 

Processo Civil. Os embargos não terão efeito suspensivo (art. 919, CPC).

Se não encontrado (a) o (a) devedor (a), com fulcro no artigo 830 do 

Código de Processo Civil, determino que desde já proceda ao arresto de 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Na sequência, o 

Oficial de Justiça deve proceder na forma prevista no artigo 831 e 

seguintes do Código de Processo Civil.

Havendo penhora, intimem-se os (a) executados (a), nas formas do artigo 

841 do Código de Processo Civil.

Se o bem penhorado for imóvel, intime-se também o cônjuge do (a) 

executado (a) (artigo 842 do CPC), salvo se forem casados em regime de 

separação absoluta de bens.

 Não encontrando bens para penhora, intimem-se o (a) devedor (a), via 

correio, para que no prazo 05 (cinco) dias, indique quais são e onde se 
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encontram os bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, 

acompanhado da prova de propriedade, sob pena de sua omissão ser 

considerada ato atentatório a dignidade da justiça (artigo 774, inciso V, c/c 

847, § 2º, ambos do CPC).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62242 Nr: 1457-28.2017.811.0022

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auto Posto Coelho Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E M de Freitas Transportes ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Pesente - OAB:159947, 

Wagner Max Tavares dos Santos Silva - OAB:15472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono do requerente, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de PENHORA e AVALIAÇÃO, devendo emitir a 

guia pelo Sistema de Diligência no site www.tjmt.jus.br, encaminhando o 

comprovante de pagamento aos autos para posterior juntada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62436 Nr: 1558-65.2017.811.0022

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alex Cristiano da Costa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/07, impulsiono o 

feito intimando o patrono do autor, para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste acerca do ofício juntado em Ref: 31.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65834 Nr: 2971-16.2017.811.0022

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agilmar Raimundo da Silva, Adjalma Raimundo da Silva, 

Evanilda da Silva Vera

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Célio Paiao - OAB:18.145A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Santos de 

Resende - OAB:MT/6358

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE EMBARGADA Dr. Leonardo 

Santos de Resende - OAB:MT/6358, para apresentar as Contrarrazões 

aos Recurso de Apelação de Ref: 26 no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57879 Nr: 1937-40.2016.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leila Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22165, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT/17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito para:

1- intimação da autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, informe o 

atual endereço do requerido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46149 Nr: 1516-21.2014.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LdMS, JFdS, JGdS, JdMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT/19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14258

 Vistos em correição.

 Analisando os autos, verifico que o trâmite do presente feito encontra-se 

em ordem.

Diante da decisão proferida no REsp. 1.532.516/RS, a qual determinou a 

suspenção dos processos que versem sobre a “possibilidade de 

conversão de ação individual de cobrança de expurgos inflacionários 

sobre o saldo de cadernetas de popança em liquidação/execução de 

sentença proferida em ação civil pública movida com a mesma finalidade”, 

nos termos do artigo 313, inciso IV, do Código de Processo Civil, suspendo 

o andamento do presente feito até o julgamento do referido recurso 

repetitivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 22 de junho de 2016.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000062-47.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO VAGNER ALMEIDA GONCALVES (REQUERENTE)

GABRIELA PEREIRA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Janaina Pedroso Dias de Almeida (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000062-47.2018.8.11.0022; Valor causa: $10,384.53; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PETIÇÃO (241). Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: CICERO VAGNER ALMEIDA GONCALVES Parte Ré: 

REQUERIDO: AVIANCA Senhor(a) Advogada: Fica Vossa Senhoria 

devidamente intimada, para que no prazo legal apresente impugnação a 

contestação nos autos mencionados, MARCO ANDRE BATISTA AMORIM 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-16.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

PABIELLE QUIRINO DE CARVALHO (REQUERENTE)

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000077-16.2018.8.11.0022; Valor causa: $19,080.00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: PABIELLE 

QUIRINO DE CARVALHO Parte Ré: REQUERIDO: CLUB MAIS 

ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. Fica Vossa Senhoria devidamente 

intimado, para que no prazo legal apresente impugnação a contestação 

MARCO ANDRE BATISTA AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de Poconé

Vara Única

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034828/9/2018 Página 751 de 849



Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 137147 Nr: 2850-67.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRdS, EGDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A seguir foi proferida decisão nos seguintes termos:

1. As partes se compuseram nesta audiência nos termos acima 

consignados. Diante do exposto, HOMOLOGA-SE por sentença a 

convenção acima descrita, com fulcro no art. 487, III, “b”, do CPC, para que 

sejam produzidos seus jurídicos e legais efeitos.

2. Transitada julgado, ARQUIVEM-SE imediatamente os autos com as 

anotações e baixas necessárias.

Saem os presentes devidamente intimados da presente decisão.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo, após lido, vai devidamente assinado por 

mim e pelos presentes.

 KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA

Juíza de Direito

CLEUBER ALVES MONTEIRO JÚNIOR

Promotor de Justiça

JOÃO VICENTE NUNES LEAL

Defensor Público

Autores: _________________________________________________

 _________________________________________________

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 144017 Nr: 5783-13.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Beraldo Souza dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de Amparo Social 

formulado pelo(a) autor(a) em face do Instituto Nacional do Seguro Social 

– INSS. Pela sucumbência, condeno o requerente no pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, 

que fixo, com moderação, em R$600,00 (seiscentos reais) na forma do 

art.85, §8º do CPC/2015, ficando suspensos os pagamentos, nos termos 

do art. 98, §2º e 3º do CPC/2015, uma vez que DEFIRO a assistência 

judiciária gratuita.P.R.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 137044 Nr: 2808-18.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juciele Magna de Arruda de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferida decisão nos seguintes termos:

 1. DEFIRO o requerimento formulado.

2. VISTAS sucessivas às partes para apresentação de alegações finais 

por escrito no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias.

3. Após, CONCLUSOS para sentença.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo, após lido e achado, vai devidamente 

assinado por mim e pelos presentes.

 Kátia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 122112 Nr: 1546-67.2016.811.0028

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FCGdA, JVGdS, AVGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA MARIA DA COSTA 

OCHOVE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 122112

SENTENÇA

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Em análise detida dos autos, verifica-se que os mesmos encontram-se 

paralisados há mais de 1 (um) ano, carecendo de impulsionamento da 

parte autora.

 Diante da inércia injustificada do autor em promover os atos que lhes 

competem, por período superior a 01 (um) ano, com base no princípio da 

duração razoável do processo, encontra-se configurada a hipótese de 

negligência.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, II, do Código de Processo 

Civil/2015, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

determinando que sejam feitas as devidas anotações e baixas.

Sem custas ante o benefício da justiça gratuita.

P. I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 132210 Nr: 779-92.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Junior Justino da Silva Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC/2015, vez que não 

houve o preenchimento dos requisitos necessários para a obtenção do 

benefício pretendido.Concedo os benefícios da Justiça Gratuita.Intimação 

realizada em audiência.Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.Kátia 

Rodrigues OliveiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 134719 Nr: 1855-54.2017.811.0028

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 Código: 134719

SENTENÇA

VISTOS,

Trata-se de Representação movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de 

JHONY REVERTH GALIOSAN MORAES imputando-lhe o ato infracional 

análogo ao crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do CP).

Consta na representação que, no dia 22/04/2017, por volta das 03h00, 

teria o representado, em unidade de desígnios com o inimputável 

PEPEZINHO, subtraído, mediante violência e grave ameaça, exercida com 

emprego de arma de fogo, subtraído para proveito de ambos, coisa alheia 

móvel pertencente à vítima JOÃO GUILHERME DA SILVA.
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A representação foi recebida em 25/04/2017, sendo, na oportunidade, 

designada audiência de apresentação, tendo o aludido ato sido realizado 

em 26/04/2017.

Após, foi apresentada defesa prévia pelo adolescente.

Na sequência, foi realizada audiência de continuação em 25/07/2018.

Encerrada a instrução, foram os autos remetidos ao Ministério Público, que 

pleiteou a condenação do representado pelo ato infracional praticado, 

requerendo, ainda, a aplicação da medida socioeducativa de internação 

em desfavor do adolescente.

Ato contínuo, foram os autos encaminhados à Defensoria, que, em sede 

preliminar, requereu a extinção do feito, ante a superveniência da 

maioridade civil do representado. No mérito, postulou a aplicação da 

medida socioeducativa de liberdade assistida.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Preliminarmente, na seara do Estatuto da Criança e do Adolescente, longe 

de ser uma punição como a existente na esfera penal, a apuração do ato 

infracional e a consequente aplicação de medida socioeducativa visa 

proteger o adolescente e prevenir prática de novos atos infracionais, eis 

que o objetivo maior do Estatuto é a reeducação e consequentemente a 

ressocialização do adolescente infrator.

DA PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR

Pois bem. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990) dispõe 

sobre a proteção integral à criança e ao adolescente, considerando-se 

criança, para os efeitos da lei, nos moldes do artigo 2º do referido códex, 

a pessoa até doze anos de idade incompleto, e adolescente a pessoa 

entre doze e dezoito anos de idade. Contudo, nos casos expressos em lei, 

aplica-se o Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade, 

conforme preconiza o §único do art. 2 da Lei 8.069/90.

Por seu turno, no capítulo IV da Lei 8.069/1990, que trata das medidas 

socioeducativas, prescreve o artigo 121, §5º que “a liberação será 

compulsória aos vinte e um anos de idade”.

Ainda acerca das hipóteses de aplicabilidade do ECA, dispõe o enunciado 

da Súmula 605, do STJ, que “a superveniência da maioridade penal não 

interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida 

socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não 

atingida a idade de 21 anos”.

No caso em apreço, verifica-se que o representado, nascido em 

10/05/1999, possui, atualmente, 19 (dezenove) anos de idade, sendo, 

portanto, cabível a aplicação de medida socioeducativa em favor do 

representado, independente de atingida a maioridade civil, de forma que 

não há que se falar em extinção do feito sem resolução de mérito.

Assim, REJEITO a preliminar arguida.

Passo à análise de mérito.

DA MATERIALIDADE

Verifica-se que a materialidade do ato infracional restou comprovada pelo 

auto de apreensão e boletim de ocorrência, bem como confissão e pelos 

depoimentos colhidos.

DA AUTORIA

A autoria, a seu turno, conforme se depreende dos elementos de 

informação e de prova coligidos ao feito, também sobressai induvidosa, 

em especial pelo depoimento da vítima e a própria confissão do 

representado.

Com efeito, perante autoridade policial, a vitima JOÃO GUILHERME DA 

SILVA afirmou que teriam sido JHONY REVERTHI GALIOSAN, ora 

representado e CLEVERSON DUARTE os autores dos fatos descritos na 

exordial, tendo inclusive, a vítima realizado o reconhecimento fotográfico 

dos representados.

Em juízo, a vítima ratificou o depoimento prestado perante autoridade 

policial, tendo detalhado os fatos apontados na representação e atribuindo 

a autoria do ato infracional praticado ao adolescente e a terceiro. 

Asseverou, outrossim, que os adolescentes não estavam encapuzados, 

tendo ele reconhecido o representado.

Por seu turno, o adolescente confessou a autoria do ato infracional 

narrado na representação, detalhando o modus operandi do ato 

infracional, afirmando que teria subtraído, mediante grave ameaça 

exercida com emprego de arma de fogo e em unidade de desígnios com 

terceiro denominado “PEPEZINHO”.

Portanto, diante da prova da autoria e materialidade do ato infracional 

apontado na exordial (art. 157, §2º, I e II, do CP), imperiosa a procedência 

do pedido contido na inicial a fim de impor ao representado medida 

socioeducativa.

Assim, passo à análise da medida socioeducativa a ser aplicada.

Como cediço, a medida socioeducativa deve ser aplicada de acordo com a 

capacidade do adolescente de cumpri-la e em observância às 

circunstâncias e gravidade do crime, nos termos do art. 112, §1º, do ECA.

Com efeito, conforme acima delineado, o ato infracional foi praticado em 

concurso de agentes, mediante violência e grave ameaça, exercida 

inclusive com emprego de arma de fogo, existindo, nesse sentido, a 

presença de duas causas de aumento de pena, a saber: concurso de 

agentes e emprego de arma de fogo.

As circunstâncias do ato infracional também foram graves, na medida em 

que os adolescentes teriam exercido de violência contra duas vítimas, seja 

com emprego de coronhadas contra a vítima JOÃO GUILHERME ou 

mediante tapas em face da esposa dele.

Dessa forma, imperiosa a fixação da medida socioeducativa da internação 

em face do representado, nos termos do artigo 122, I, II e III, do ECA.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a circunstância de 

internação é a aplicável ao caso:

“ECA. ATO INFRACIONAL. ROUBO. PROVA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA 

DE INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. 1. Como a autoria e a materialidade do 

ato infracional estão comprovadas, impõe-se a procedência da 

representação e a aplicação da medida socioeducativa compatível com a 

gravidade do fato e com as condições pessoais do infrator. 2. Tendo o 

adolescente praticado o fato gravíssimo tipificado como roubo, com grave 

ameaça exercida com emprego de arma de fogo para subjugar as vítimas, 

é cabível a aplicação da medida de internação. 3. O roubo foi consumado, 

na medida em que houve a efetiva subtração da res furtiva, tendo 

disparado tiro ao fugir do local, tendo o adolescente sido apreendido logo 

após o fato e na posse dos pertences das vítimas. 4. O adolescente 

confessou ter roubado pertences do estabelecimento comercial das 

vítimas, bem como que deferiu um tiro, tendo sido reconhecido com 

segurança por estas e pela testemunha ouvida, não pairando dúvida 

alguma acerca da higidez da prova coligida. 5. Tendo o infrator praticado 

fato tipificado como roubo, com emprego de arma de fogo, revelando 

ousadia e ausência de senso crítico, mostra-se adequada a medida 

socioeducativa internação, sem atividades externas. 6. A aplicação da 

medida socioeducativa extrema visa mostrar ao adolescente a 

reprovação... da sociedade pela conduta por ele desenvolvida, a fim de 

desenvolver nele o senso crítico e de responsabilidade, mostrando-lhe 

que deve respeitar tanto o patrimônio como também a integridade física e 

moral dos seus semelhantes. Recurso desprovido. (Apelação Cível Nº 

70075741447, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 28/03/2018).(TJ-RS 

- AC: 70075741447 RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos 

Chaves, Data de Julgamento: 28/03/2018, Sétima Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 29/03/2018)”

Assim, considerando a condição peculiar do representado como pessoa 

em desenvolvimento (artigo 6º, do ECA) e a gravidade do delito, mostra-se 

mais adequada para a finalidade de reeducar o adolescente a aplicação 

de medida socioeducativa de internação, que, vale lembrar, não tem 

caráter punitivo, e busca, apenas, a ressocialização do adolescente, 

tendo em mira sua recuperação.

No atual estágio, entendo que aplicar ao adolescente outra medida será 

ineficiente, visto que JHONY REVERTH GALIOSAN MORAES necessita de 

atenção maior do Estado no seu processo de ressocialização.

 A aplicação de qualquer outra medida não cumpriria o fim objetivado na 

lei, que é a reintegração do adolescente à sociedade.

 Ante o exposto e pelo que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a 

presente representação movida pela Justiça Pública em face do 

adolescente JHONY REVERTH GALIOSAN MORAES, para reconhecer a 

prática do ato infracional correspondente ao crime previsto no art. 157, 

§2º, incisos I e II, do Código Penal e, com fundamento no artigo 122, I do 

E.C.A. aplico a medida socioeducativa de INTERNAÇÃO, prevista no art. 

121 e art. 122, inciso I do Estatuto da Criança e do Adolescente, por tempo 

indeterminado, não superior a três anos, devendo ser realizado exame 

psicossocial a cada 06 (seis) meses, para verificar a necessidade ou não 

de manutenção da referida medida socioeducativa.

A medida socioeducativa de internação deverá ser cumprida em um dos 

centros socioeducativos existentes no Estado, nos termos do art.123 do 

ECA. Para tanto, solicite-se atestado de vaga e anuência do juízo.

Diante da necessidade de ressocializar e reinserir o adolescente em 

sociedade, e ciente de que somente seu enclausuramento não é 

suficiente, determino as seguintes providências:
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a) que seja o adolescente matriculado em escola existente na própria 

instituição, com relatório de seu aproveitamento, relacionamento com os 

colegas, orientadores e professores;

b) realização de atividades psicopedagógicas, de acordo com o previsto 

no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Contudo, considerando que o representado JHONY REVERTH GALIOSAN 

MORAES encontra-se enclausurado preventivamente em decorrência da 

prática de crime (Código 147420), DETERMINO a suspensão da execução 

da medida socioeducativa estabelecida nos autos em epígrafe, nos termos 

do artigo 46, §1º, da Lei 12.594/2002.

PUBLIQUE-SE, e INTIMEM-SE pessoalmente o Representado, seus pais ou 

responsáveis, o advogado, como determina o art. 190 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente e o Promotor de Justiça.

Transitada em julgado, por economia processual, transformem-se estes 

autos em execução, com as anotações necessárias e em caso de 

recurso certifique e expeça-se guia de execução provisória da medida.

 INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 130165 Nr: 4467-96.2016.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Finaciamento, denominação do BANCO 

FINASA BMC S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Henrique Sales e Silva - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 130165

SENTENÇA

VISTOS,

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A ajuizou a presente Ação de 

cobrança em face de PEDRO HENRIQUE SALES E SILVA – ME.

 A autora manifesta-se pela desistência da ação, tendo em vista a 

composição amigável das partes.

 É o relato do essencial.

Eis o relatório. Decido.

Inicialmente cumpre registrar que a conciliação pressupõe a existência de 

partes divergentes, com interesses conflitantes, que, de comum acordo, 

fazem concessões recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio.

A livre manifestação da vontade das partes em encerrar o litígio tem que 

ser respeitada pelo julgador, não podendo sofrer interferência indevida já 

que a este, salvo nas hipóteses de grosseira ilegalidade, cabe apenas 

averiguar o aspecto formal do ato e, se resguardado pela legalidade, 

ratificá-lo.

Por esta razão, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, o 

que faço com fulcro assente no artigo 485, inciso VIII, do CPC/2015.

Após, oficie-se ao DETRAN para que proceda a baixa do bloqueio judicial 

no bem indicado na inicial.

P.R.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 137050 Nr: 2810-85.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Santana Jose Fialho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC/2015, vez que não 

houve o preenchimento dos requisitos necessários para a obtenção do 

benefício pretendido.Concedo os benefícios da Justiça Gratuita. Condeno 

a parte autora ao pagamento de custas e honorários que árbitro em 10% 

sobre o valor da causa, todavia declaro inexigível ante o benefício da 

aj.P.R.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as 

baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 130331 Nr: 4520-77.2016.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Paulo Pinto ME, Pedro Paulo Pinto Junior, 

JULITA LUCINDA DE MORAES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20945-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS LAUREMBERG EUBANK 

DE ARRUDA - OAB:4493

 Certifico que, nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito com a 

finalidade de intimar a parte autora, para que, no prazo de 05(cinco) dias, 

efetuar o deposito das diligências do oficial de justiça para cumprimento do 

mandado de Penhora e avaliação. Nada mais. Paulo Pedro Francisco dos 

Santos - Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155557 Nr: 2486-61.2018.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel Gonçalo de Magalhães, Gonçalo 

Conceição de Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar no prazo legal para manifestar da juntada de ref. 16 do oficial de 

justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 72012 Nr: 1757-79.2011.811.0028

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hotel Porto Jofre Pantanal Norte Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Barbosa Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lafayette Lopes de Souza - 

OAB:11118/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 72012

SENTENÇA

VISTOS,

Em análise detida dos autos, verifica-se que os mesmos encontram-se 

paralisados há mais de 1 (um) ano, carecendo de impulsionamento da 

parte autora.

 Diante da inércia injustificada do autor em promover os atos que lhes 

competem, por período superior a 01 (um) ano, com base no princípio da 

duração razoável do processo, encontra-se configurada a hipótese de 

negligência.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, II, do Código de Processo 

Civil/2015, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

determinando que sejam feitas as devidas anotações e baixas.

Condeno o autor ao pagamento de custas.

P. I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118188 Nr: 530-78.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Aparecida Acunha Costa
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito com a finalidade de 

intimar as partes acerca da r. sentença ref. 34. Nada mais. Paulo Pedro 

Francisco dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 132044 Nr: 695-91.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO FURTADO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Pan S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMIKO ENDO - OAB:321406

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732-

 Certifico que decorrreu o prazo para a parte autora produzir provas. E, 

tendo em vista que a parte requerida não foi intimada haja vista a falta de 

cadastro na época, impulsiono o feito a fim de intimá-lo para que 

especifique de forma fundamentada, as provas que pretende produzir no 

prazo de 10 (dez) dias sob pena de preclusão devendo, no mesmo prazo, 

depositar o rol de testemunhas caso haja interesse na produção de prova 

oral.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 111986 Nr: 2135-93.2015.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudete Cruz do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Andres Acevedo Ibanez 

- OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao despacho de ref. 

35, impulsiono os autos para proceder a intimação da parte autora para 

manifestação acerca da juntada do boletim de ocorrência de ref. 44.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 1295 Nr: 199-29.1998.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delci do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maxcimiliano Mendes do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Alcir Ghedin - 

OAB:3553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HORSCHUTZ 

GUIMARAES - OAB:3515, Renato de Perboyre Bonilha - 

OAB:3844/MT

 Intimação das partes acerca da sentença: "Nos termos do ARTIGO 794, 

INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL "EXTINGUE-SE A EXECUÇÃO 

QUANDO: I - o devedor satisfaz a obrigação". Assim, JULGO EXTINTA a 

presente execução em que, DELCI NASCIMENTO promove contra 

MAXCIMILIANO MENDES NASCIMENTO. Observadas as formalidades 

legais, pagas as custas finais, arquive-se. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

INTIME-SE. Poconé-MT, 27 de setembro de 2000.".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 131089 Nr: 294-92.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juciane Maria Silva Campos Correia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em cumprimento ao provimento 56/2007CGJ, impulsiono o 

feito com a finalidade de intimar as partes, para que, no prazo legal, 

apresentarem as alegações finais. Nada mais. Paulo Pedro Francsico dos 

Santos - Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 37113 Nr: 2653-30.2008.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gisele Patricia de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro A. de Moura Apoitia - 

OAB:11896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 37113

SENTENÇA

VISTOS,

Em análise detida dos autos, verifica-se que os mesmos encontram-se 

paralisados há mais de 1 (um) ano, carecendo de impulsionamento da 

parte autora.

 Diante da inércia injustificada do autor em promover os atos que lhes 

competem, por período superior a 01 (um) ano, com base no princípio da 

duração razoável do processo, encontra-se configurada a hipótese de 

negligência.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, II, do Código de Processo 

Civil/2015, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

determinando que sejam feitas as devidas anotações e baixas.

Condeno o autor ao pagamento de custas.

P. I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118209 Nr: 537-70.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaime da Costa Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Centrais Elétricas 

Matogrossenses S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO C. ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito com a finalidade de 

intimar as partes acerca da r. sentença ref. 33. Nada mais. Paulo Pedro 

Francisco dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 132240 Nr: 789-39.2017.811.0028

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Aparecido Ferreira de Souza, Anderson 

Ferreira da Guia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benedito Rosario Alves da 

Cunha - OAB:12.713, Gracielly Alves Cunha - OAB:20.287/MT, Kelly 

Domingas Amorim da Cunha - OAB:18.431-E/MT

 intime-se a Defesa dos acusados, para apresentar recurso de Apelação, 

no prazo legal, eis que os réus manifestaram interesse em recorrer da 

sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 134197 Nr: 1618-20.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ezequias de Paula da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Centrais Elétricas 

Matogrossense S/A (Energisa)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON RAPHAEL DELLA 

VALENTINA - OAB:20929/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Certifico que a contestação é tempestiva. Diante disso impulsiono o feito a 

fim de intimar as partes para que especifiquem, de forma fundamentada, 

as provas que pretendem produzir no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 132942 Nr: 1078-69.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gonçalo Conceição de Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Luis Cesar de Morais, Josiana 

Antonia Proença Amaral de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT, MIGUEL GONÇALO DE MAGALHÃES - OAB:12087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:3009/MT

 Tendo em vista o trasnsito em julgado da sentença, intimo a parte autora 

para se manifestar requerendo o que de direito, no prazo de 05 dias, sob 

pena de remessa do feito ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 136013 Nr: 2342-24.2017.811.0028

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bruno Morales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizabetth dos Santos Rondon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NTIMO a parte autora para especificar as provas que pretende produzir, 

nos termos do artigo 348 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 161268 Nr: 4664-80.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Paula Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pax Nacional Serviços Postumos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 161268

DECISÃO

VISTOS,

 Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e materiais proposta 

por ANA PAULA FERREIRA em face de PAX NACIONAL PREVER 

SERVIÇOS POSTUMOS LTDA.

É o relatório.

 Decido.

Preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do NCPC, RECEBO a 

presente exordial.

Remetam-se os autos ao Conciliador/Mediador para designação de 

audiência de conciliação/mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, em consonância com o disposto no art.334 do NCPC.

Cite-se o réu com as prerrogativas do art. 212, § 2º, do NCPC, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, bem como 

para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 NCPC, e 

intime-se o autor nos termos do §3º do art.334 do NCPC.

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 334, §8º do CPC 

e ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo autor (NCPC art. 344).

Considerando os documentos juntados à ref. 8, e com fundamento no art. 

98 do CPC, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118442 Nr: 598-28.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Deodita dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO C. ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13.431B-MT

 os termos da legislação vigente, impulsiono o feito com a finalidade de 

intimar as partes acerca da r. sentença ref. 54. Nada mais. Paulo Pedro 

Francisco dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118227 Nr: 542-92.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES MORAES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431B-MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito com a finalidade de 

intimar as partes acerca da r. sentença ref. 33. Nada mais. Paulo Pedro 

Francisco dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118229 Nr: 544-62.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEIRIDALVA FURTADO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO C. ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13.431B-MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito com a finalidade de 

intimar as partes acerca da r. sentença ref. 24. Nada mais. Paulo Pedro 

Francisco dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 130996 Nr: 255-95.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Etevaldo Paes de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em cumprimento ao disposto no provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora acerca da r. 
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sentença proferida no feito. Nada mais. Paulo Pedro Francisco dos Santos 

- Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 114283 Nr: 2778-51.2015.811.0028

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMdS, AVSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA MARIA DA COSTA 

OCHOVE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 114283

DESPACHO

VISTOS,

Considerando a certidão de ref.45. INTIME-SE o autor para manifestar-se e 

requerer o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Certifique-se.

Intimem-se, cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 117880 Nr: 456-24.2016.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERDINANDO AUGUSTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:23411

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17196-A

 Initmar a requerida da sentença ref. 34.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118226 Nr: 541-10.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Naurita Pires do Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12.003-MT, Joedil Marciano Pires da Silva - OAB:10229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO C. ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito com a finalidade de 

intimar as partes acerca da r. sentença ref. 47. Nada mais. Paulo Pedro 

Francisco dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118439 Nr: 596-58.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jocimeire da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431B-MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito com a finalidade de 

intimar as partes acerca da r. sentença ref. 35. Nada mais. Paulo Pedro 

Francisco dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 131236 Nr: 363-27.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bernardo Firmino da Costa Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Davi Pereira Alves- 

Procurador Federal - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito com a finalidade de 

intimar as partes acerca da r. sentença ref. 30. Nada mais. Paulo Pedro 

Francisco dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 141414 Nr: 4732-64.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Déia Ricarda de Arruda Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Telma Aparecida Palma 

Fernandes da Silva - OAB:19772/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por 

consequência, EXTINGO o processo com resolução de mérito na forma do 

art. 487, I do CPC, ante a ausência de comprovação dos requisitos 

necessários à concessão do benefício (incapacidade para o 

trabalho).ISENTO a parte autora quanto ao pagamento das custas 

processuais e honorários.Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações necessárias.Sai a autarquia ré e demais 

presentes, INTIMADOS da presente decisão.Nada mais foi dito e nem 

perguntado, razão por que se encerrou a presente audiência, cujo termo, 

após lido e achado, vai devidamente assinado por mim e pelos presentes. 

Kátia Rodrigues OliveiraJuíza de DireitoADVOGADOAutor(a): 

_________________________________________________

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 134010 Nr: 1554-10.2017.811.0028

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELEN GLEICE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com base na Lei nº. 6.858/80 julgo parcialmente 

procedente o pedido contido na inicial, para o fim de determinar a 

expedição de alvará em favor de MARGARIDA BENTA DE SOUZA, 

genitora do de cujus e herdeira necessária, autorizando o levantamento do 

valor referentes ao FGTS do de cujus PAULO HENRIQUE DE SOUZA. 

JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO em relação a Sra. Kelen Gleice de 

Souza. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça.P.R.I.C.Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 139190 Nr: 3721-97.2017.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco RCI Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lauro Pereira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 139190

SENTENÇA

VISTOS,

BANCO RCI BRASIL S/A ajuizou a presente Ação de Busca e Apreensão 

em face de LAURO PEREIRA LEITE, com suporte no Decreto-lei nº 911/69, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034828/9/2018 Página 757 de 849



buscando o bem descrito na inicial, alienado fiduciariamente em garantia.

A liminar foi deferida à ref. 4.

A autora manifesta-se pela desistência da ação, tendo em vista o acordo 

entabulado entre as partes (ref.12).

É o relato do essencial.

Eis o relatório. Decido.

Inicialmente cumpre registrar que a conciliação pressupõe a existência de 

partes divergentes, com interesses conflitantes, que, de comum acordo, 

fazem concessões recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio.

A livre manifestação da vontade das partes em encerrar o litígio tem que 

ser respeitada pelo julgador, não podendo sofrer interferência indevida já 

que a este, salvo nas hipóteses de grosseira ilegalidade, cabe apenas 

averiguar o aspecto formal do ato e, se resguardado pela legalidade, 

ratificá-lo.

Por esta razão, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, o 

que faço com fulcro assente no artigo 485, inciso VIII, do CPC/2015.

Após, oficie-se ao DETRAN para que proceda a baixa do bloqueio judicial 

no bem indicado na inicial.

P.R.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 136242 Nr: 2451-38.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liane Benedita da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joedil Marciano Pires da Silva - 

OAB:10229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ALGEMIRO MARQUES DE 

ARAUJO - OAB:12247/MT, PAULO ANTONIO GUERRA - OAB:16276

 CÓDIGO: 136242

SENTENÇA

VISTOS,

Trata-se de Ação De Indenização Por Danos Morais proposta por Benedita 

Trindade de Arruda e Silva em face do Banco do Brasil S.A.

Conforme afere-se da ref. 05, a parte autora, não manifestou e deixou de 

juntar aos autos o comprovante de recolhimento das custas judiciais, bem 

como, alternativamente a comprovação da necessidade da concessão 

dos benefícios da justiça gratuita.

Disciplina o parágrafo único do art. 321 do CPC:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial.

Dessa forma, considerando que a requerente deixou de tomar as medidas 

que lhe cabiam, a fim de possibilitar o prosseguimento do feito, outro 

caminho não há se não o indeferimento da exordial.

Ante o exposto, nos termos do art. 485, I do CPC JULGO EXTINTA A 

AÇÃO, sem resolução de mérito. Sem custas e honorários.

P. I. C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 139231 Nr: 3728-89.2017.811.0028

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Armando Camargo Penteado Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar de Souza Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO CAMARGO 

PENTEADO NETO - OAB:14284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 139231

DESPACHO

VISTO,

Defiro o pedido de ref. 8, assim, concedo o prazo de 20 (vinte) dias ao 

requerente.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se, e intime-o para dar 

prosseguimento ao feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 117768 Nr: 427-71.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adenil Nascimento de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIANO YASSUO S. SATO EIRELI - ME, 

Doeler Distribuidora de Veículos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RELINDES GOMES DA SILVA 

MAGALHÃES - OAB:16471/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Américo Ortigara - 

OAB:9552-MT

 CÓDIGO: 117768

SENTENÇA

 VISTOS,

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer.

Compulsando os autos verifico, que devidamente Intimada a requerente 

para dar prosseguimento ao feito, nada requereu conforme certidão de 

ref.72.

É o relato do essencial.

Fundamento e decido.

De fato o processo deve ser extinto, mormente em se tratando de ação 

simples e que pode novamente ser proposta.

 Veja-se que a parte, apesar de intimada, não manifestou interesse no 

prosseguimento no feito ou mesmo promoveu os atos e diligências que lhe 

competiam, demonstrando assim o abandono da causa por mais de 30 

(trinta) dias.

 Sendo assim, outro caminho não há, senão extinguir a presente ação sem 

resolução de mérito.

Ante todo o exposto, com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, determinando que 

sejam feitas as devidas anotações e baixas. Revogo a medida de urgência 

concedida. Oficie-se o DETRAN comunicando a presente decisão.

 Sem custas, ante o beneficio da assistência judiciaria.

ARQUIVE-SE com as baixas e necessárias pertinentes.

INTIME-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 119390 Nr: 822-63.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucia de Oliveira Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIA VAREJO S/A, MAPFRE SEGUROS GERAIS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Decio Freire - OAB:2255-A/RJ, 

JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15.013-A

 VISTOS EM CORREIÇÃO,

Considerando a certidão de ref. 37, intime-se o exequente por seu patrono 

para, no prazo de 05 (cinco) dias adotar as medidas pertinentes ao 

regular processamento da ação devendo juntar o endereço da segunda 

requerida para fins de citação.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o exequente pessoalmente 

para, em igual prazo, dar prosseguimento ao feito adotando as medidas 

pertinentes sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, 

II, §1º do CPC/2015.

Ausente à manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

Após, façam os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira
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 Cod. Proc.: 136082 Nr: 2364-82.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco Antonio Marchesan Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hyundai Caoa do Brasil LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAMIR LUIZ BRENNER - 

OAB:11326/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Sigarini Garcia - 

OAB:10133/MT, Diego Sabtaelho Cozze - OAB:252802/SP, FERNANDO 

AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:7627, Tatyana Botelho André 

- OAB:170219/SP

 DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Acerca da desistência da perícia pelo autor em razão da venda do 

automóvel, vistas a parte requerida no prazo de 15 dias.

Após, conclusos para designação de audiência.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 143925 Nr: 5722-55.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joselina Pedrolina Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com tais considerações, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL 

formulado pela autora, com resolução do mérito, forte no art. 487, I, do 

CPC, para condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 

ao pagamento, de uma só vez, das parcelas dos benefícios de 

auxílio-maternidade, no valor de 1 (um) salário mínimo vigente à época do 

nascimento de seu filho(a), corrigidos monetariamente e acrescidos de 

juros nos termos acima especificados.Condeno a parte requerida ao 

pagamento de honorários advocatícios, que arbitro no percentual de 20% 

(vinte por cento) sobre as parcelas vencidas, nos termos do Enunciado 

111 do STJ. Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento de custas, 

nos termos do Enunciado 178 do STJ.Considerando que o valor é inferior a 

1000 (mil) salários mínimos, consoante o art. 496 § 3º, I do CPC, deixo de 

remeter os autos para reexame necessário.Nestes termos, sai a autarquia 

ré e demais presentes intimados, já que o INSS foi devidamente intimado e 

não compareceu ao ato. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Nada mais 

foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a presente 

audiência, cujo termo, após lido e achado, vai devidamente assinado por 

mim e pelos presentes. Kátia Rodrigues OliveiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 142735 Nr: 5246-17.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Almeida da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar a parte requerida, Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a pagar à parte autora o benefício de 

aposentadoria rural desde o requerimento administrativo em 04.10.2016, 

observado prazo prescricional quinquenal devendo incidir sobre os 

valores: correção monetária pelo IPCA-E desde o indeferimento do pedido 

administrativo e juros conforme a remuneração da caderneta de poupança 

desde a citação, nos termos do RE 870947, julgamento em 

20.09.2017/STF.Tendo em vista a presente decisão considerando que se 

trata de verba alimentar com fundamento no art. 300 do CPC, concedo a 

antecipação de Tutela para que o INSS implante o benefício do autor em 

trinta dias sob pena de multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 

20.000.00 (vinte mil reais).Condeno a parte requerida ao pagamento de 

honorários advocatícios, que arbitro no percentual de 20% (vinte por 

cento) (art.85, §3º, I do CPC) sobre as parcelas vencidas até a prolação 

da sentença, nos termos do Enunciado 111 do STJ.Nestes termos, dou por 

intimado a autarquia ré já que o INSS foi devidamente intimado e não 

compareceu ao ato e demais presentes. Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se.Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se 

encerrou a presente audiência, cujo termo, após lido e achado, vai 

devidamente assinado por mim e pelos presentes. Kátia Rodrigues 

OliveiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 142676 Nr: 5225-41.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMARA INES GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A seguir foi proferida SENTENÇA nos seguintes termos:

Vistos,

HOMOLOGO a desistência da ação para os fins dos artigos 200, 

parágrafo único e 485, VIII, ambos do CPC, e, por consequência, 

EXTINGUE-SE o processo sem resolução do mérito.

Sem custas ou honorários, face a gratuidade processual.

Com o decurso do prazo recursal, ARQUIVEM-SE imediatamente os autos 

com as baixas e anotações necessárias.

Publicada em audiência.

Dou por intimado o INSS e demais presentes. Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo, após lido e achado, vai devidamente 

assinado por mim e pelos presentes.

 Kátia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 142580 Nr: 5185-59.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dayana Josemara dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Telma Aparecida Palma 

Fernandes da Silva - OAB:19772/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferida DECISÃO nos seguintes termos:

Vistos,

HOMOLOGO a desistência da ação para os fins dos artigos 200, 

parágrafo único e 485, VIII, ambos do CPC, e, por consequência, 

EXTINGUE-SE o processo sem resolução do mérito.

Sem custas ou honorários, face a gratuidade processual.

Com o decurso do prazo recursal, ARQUIVEM-SE imediatamente os autos 

com as baixas e anotações necessárias.

Publicada em audiência.

Dou por intimado o INSS e demais presentes. Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo, após lido e achado, vai devidamente 

assinado por mim e pelos presentes.

 Kátia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 142662 Nr: 5218-49.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Crislaine Regina do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferida DECISÃO nos seguintes termos:

Vistos,

HOMOLOGO a desistência da ação para os fins dos artigos 200, 

parágrafo único e 485, VIII, ambos do CPC, e, por consequência, 

EXTINGUE-SE o processo sem resolução do mérito.

Sem custas ou honorários, face a gratuidade processual.

Com o decurso do prazo recursal, ARQUIVEM-SE imediatamente os autos 

com as baixas e anotações necessárias.

Publicada em audiência.

Dou por intimado o INSS e demais presentes. Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo, após lido e achado, vai devidamente 

assinado por mim e pelos presentes.

 Kátia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 142673 Nr: 5222-86.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gonçalina Maria Silva Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com tais considerações, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL 

formulado pela autora, com resolução do mérito, forte no art. 487, I, do 

CPC, para condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 

ao pagamento, de uma só vez, das parcelas dos benefícios de 

auxílio-maternidade, no valor de 1 (um) salário mínimo, vigente na época do 

nascimento de seu filho(a), devendo incidir sobre os valores: correção 

monetária pelo IPCA-E desde o indeferimento do pedido administrativo e 

juros conforme a remuneração da caderneta de poupança desde a 

citação, nos termos do RE 870947, julgamento em 

20.09.2017/STF.Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, que arbitro no percentual de 20% (vinte por cento) sobre as 

parcelas vencidas, nos termos do Enunciado 111 do STJ. Condeno, ainda, 

a parte requerida ao pagamento de custas, nos termos do Enunciado 178 

do STJ.Considerando que o valor é inferior a 1000 (mil) salários mínimos, 

consoante o art. 496 § 3º, I do CPC, deixo de remeter os autos para 

reexame necessário.Nestes termos, sai a autarquia ré e demais presentes 

intimados, já que o INSS foi devidamente intimado e não compareceu ao 

ato. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Nada mais foi dito e nem 

perguntado, razão por que se encerrou a presente audiência, cujo termo, 

após lido e achado, vai devidamente assinado por mim e pelos presentes. 

Kátia Rodrigues OliveiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 142674 Nr: 5223-71.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliene Natalina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferida DECISÃO nos seguintes termos:

Vistos,

HOMOLOGO a desistência da ação para os fins dos artigos 200, 

parágrafo único e 485, VIII, ambos do CPC, e, por consequência, 

EXTINGUE-SE o processo sem resolução do mérito.

Sem custas ou honorários, face a gratuidade processual.

Com o decurso do prazo recursal, ARQUIVEM-SE imediatamente os autos 

com as baixas e anotações necessárias.

Publicada em audiência.

Dou por intimado o INSS e demais presentes. Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo, após lido e achado, vai devidamente 

assinado por mim e pelos presentes.

 Kátia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 129833 Nr: 4332-84.2016.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO JOSE DA SILVA EMPREITEIRO ME, João 

José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos constantes na petição de Ref.11, e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito na forma do artigo 

485, IV e VI do CPC, determinando o arquivamento dos autos.Sem custas. 

P.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as 

baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 138584 Nr: 3428-30.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UDV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO ALEXANDER DE 

OLIVEIRA - OAB:16611/O, ODILA ZORZI - OAB:8619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS LAUREMBERG EUBANK 

DE ARRUDA - OAB:4493

 Código: 118584

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Intime-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir no prazo de 10 (dez) dias sob pena de preclusão devendo, no 

mesmo prazo, depositar o rol de testemunhas caso haja interesse na 

produção de prova oral.

Após, certifique-se se necessário e façam os autos conclusos.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 139341 Nr: 3763-49.2017.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisvânio Borges Dias, Cleonice Dias de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCONI MAQUINAS USADAS E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE FAGUNDES 

MAGALHÃES - OAB:17567/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO:139341

SENTENÇA

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Trata-se de ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por 

Elisvânio Borges Dias e Cleonice Dias de Souza em face de Marconi 

Maquinas Usadas e Serviços Ltda.

Anteriormente a citação do requerido, o autor manifestou desistência da 

presente demanda, ref.10.

Nesse sentido, compulsando os autos, em respeito ao artigo 485, §4º do 

CPC/2015, verifica-se que o executado não foi citado até o momento, o 

que torna desnecessária a sua anuência.

Diante do exposto, tendo em vista o pedido de desistência da ação 

proposto pela parte autora, com fundamento no artigo 485, VIII, do 

CPC/2015, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA para JULGAR EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito.
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P.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 134555 Nr: 1764-61.2017.811.0028

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindomar Luiz da Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 134555

SENTENÇA

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Trata-se de alvará judicial proposto por Lindomar Luiz da Fonseca.

 O autor manifestou nos autos postulando pela desistência da ação, ref. 

13.

É o breve relatório.

Decido.

Neste sentido, diante do pedido formulado pelo autor, em face à 

desistência, observa-se que o mesmo merece acolhimento.

Diante do exposto, homologo o pedido de desistência proposto pelo 

advogado da parte autora, com fundamento no artigo 485, VIII, do 

CPC/2015, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito.

Sem custas ante o benefício da justiça gratuita.

 Certifique o presente transito em julgado da sentença, após, procedidas 

as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 121200 Nr: 1330-09.2016.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everton Vinicius G. Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Andres Acevedo Ibanez 

- OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT

 CÓDIGO:121200

SENTENÇA

VISTOS EM CORREIÇÃO,

BANCO ITAUCARD S/A ajuizou a presente Ação de cobrança em face de 

EVERTON VINIVIUS G. OLIVEIRA.

A autora manifesta-se pela desistência da ação, tendo em vista a 

composição amigável das partes.

 É o relato do essencial.

Eis o relatório. Decido.

Inicialmente cumpre registrar que a conciliação pressupõe a existência de 

partes divergentes, com interesses conflitantes, que, de comum acordo, 

fazem concessões recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio.

A livre manifestação da vontade das partes em encerrar o litígio tem que 

ser respeitada pelo julgador, não podendo sofrer interferência indevida já 

que a este, salvo nas hipóteses de grosseira ilegalidade, cabe apenas 

averiguar o aspecto formal do ato e, se resguardado pela legalidade, 

ratificá-lo.

Por esta razão, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, o 

que faço com fulcro assente no artigo 485, inciso VIII, do CPC/2015.

CONDENA-SE a parte Requerente ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o 

valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do NCPC.

P.R.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 136244 Nr: 2453-08.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liane Benedita da Silva, TEODORO MARTINHO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joedil Marciano Pires da Silva - 

OAB:10229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 136244

SENTENÇA

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por Teodor 

Martinho da Silva em face de Banco do Brasil S.A.

Conforme afere-se da ref.10, a parte autora, apesar de devidamente 

intimada, deixou de juntar aos autos os documentos que comprovasse a 

necessidade da assistência judiciaria gratuita, bem como emendar a inicial, 

Disciplina o parágrafo único do art. 321 do CPC:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial.

Dessa forma, considerando que a requerente deixou de tomar as medidas 

que lhe cabiam, a fim de possibilitar o prosseguimento do feito, outro 

caminho não há se não o indeferimento da exordial.

Ante o exposto, nos termos do art. 485, I do CPC JULGO EXTINTA A 

AÇÃO, sem resolução de mérito.

P. I. C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 142609 Nr: 5198-58.2017.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jocinil Marques da Silva Guia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 142609

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Indefiro o pedido de ref. 24, pois uma vez que o mesmo não foi citado da 

presente ação (ref. 11), não há como indicar onde o bem se encontra. 

Deste modo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao feito no 

prazo de 15 (quinze) dias junte nos autos novo endereço do executado 

para nova tentativa de citação, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, II, §1º do CPC/2015.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 142431 Nr: 5120-64.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Bosco Tenuta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar a parte requerida, Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a pagar à parte autora o benefício de 
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aposentadoria rural desde o requerimento administrativo em 08.11.2016, 

observado prazo prescricional quinquenal devendo incidir sobre os 

valores: correção monetária pelo IPCA-E desde o indeferimento do pedido 

administrativo e juros conforme a remuneração da caderneta de poupança 

desde a citação, nos termos do RE 870947, julgamento em 

20.09.2017/STF.Tendo em vista a presente decisão considerando que se 

trata de verba alimentar com fundamento no art. 300 do CPC, concedo a 

antecipação de Tutela para que o INSS implante o benefício do autor em 

trinta dias sob pena de multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 

20.000.00 (vinte mil reais).Condeno a parte requerida ao pagamento de 

honorários advocatícios, que arbitro no percentual de 20% (vinte por 

cento) (art.85, §3º, I do CPC) sobre as parcelas vencidas até a prolação 

da sentença, nos termos do Enunciado 111 do STJ.Nestes termos, dou por 

intimado a autarquia ré já que o INSS foi devidamente intimado e não 

compareceu ao ato e demais presentes. Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se.Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se 

encerrou a presente audiência, cujo termo, após lido e achado, vai 

devidamente assinado por mim e pelos presentes. Kátia Rodrigues 

OliveiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 142541 Nr: 5157-91.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar a parte requerida, Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a pagar à parte autora o benefício de 

aposentadoria rural desde o requerimento administrativo em 17.01.2017 

observado prazo prescricional quinquenal devendo incidir sobre os 

valores: correção monetária pelo IPCA-E desde o indeferimento do pedido 

administrativo e juros conforme a remuneração da caderneta de poupança 

desde a citação, nos termos do RE 870947, julgamento em 

20.09.2017/STF.Tendo em vista a presente decisão considerando que se 

trata de verba alimentar com fundamento no art. 300 do CPC, concedo a 

antecipação de Tutela para que o INSS implante o benefício do autor em 

trinta dias sob pena de multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 

20.000.00 (vinte mil reais).Condeno a parte requerida ao pagamento de 

honorários advocatícios, que arbitro no percentual de 20% (vinte por 

cento) (art.85, §3º, I do CPC) sobre as parcelas vencidas até a prolação 

da sentença, nos termos do Enunciado 111 do STJ.Nestes termos, dou por 

intimado a autarquia ré já que o INSS foi devidamente intimado e não 

compareceu ao ato e demais presentes. Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se.Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se 

encerrou a presente audiência, cujo termo, após lido e achado, vai 

devidamente assinado por mim e pelos presentes. Kátia Rodrigues 

OliveiraJuíza de DireitoADVOGADO(A)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 97016 Nr: 821-49.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edvânio Emanuel da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Primo Rossi Administradora de Consórcios 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO PAULA ASSUNÇÃO - 

OAB:11580/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO BATTAGLIA - 

OAB:22852-A/MT

 Intimação das partes da sentença, cujo teor final transcrevo: "...Ante o 

exposto, reconheço a figura jurídica da coisa julgada e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento 

nos artigos 485, V, § 3º, do Código de Processo Civil. Condeno a parte 

autora ao pagamento de custas e honorários, que arbitro em 10% sobre o 

valor da causa, todavia, declaro os mesmos inexigíveis ante o benefício da 

justiça gratuita. P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 139187 Nr: 3719-30.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Gonçalves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Gasparotto, Volmar Jacobs

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrea Pinto Biancardini - 

OAB:5009/MT, JOSE ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14904/MT, Otacilio Peron - OAB:3684-A/MT

 Código: 139187

DESPACHO

Vistos,

Especifiquem as partes, de forma fundamentada, as provas que 

pretendem produzir no prazo de 10 (dez) dias sob pena de preclusão 

devendo, no mesmo prazo, depositar o rol de testemunhas caso haja 

interesse na produção de prova oral.

Após, certifique-se se necessário e façam os autos conclusos.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 121534 Nr: 1401-11.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isabel Santos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, Municipio de 

Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA MARIA DA COSTA 

OCHOVE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Vistas sucessivas às partes para apresentação de memoriais no prazo 

legal.

Após, façam os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 121243 Nr: 1349-15.2016.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Açofer - Industria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Catarina de Barros Oliveira ME, MARIA 

CATARINA DE BARROS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 121243

SENTENÇA

VISTOS

As partes postulam a homologação do acordo na presente execução.

 Requereram a suspensão do feito até a quitação integral do débito.

 Cumpre registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes 

divergentes, com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem 

concessões recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio.

Preconiza o artigo 139, incisos II e V do Código de Processo Civil que o juiz 

velará pela rápida solução do litígio, buscando atingir a conciliação das 

partes, sendo que, caso isso ocorra, o processo será decidido com 

resolução do mérito.

 Desta forma, o acordo entabulado pelas partes será homologado pelo juiz, 

que atuará como terceiro imparcial, atribuindo validade à conciliação.

Assim, a homologação do acordo pelo magistrado possui o condão de 

atribuir validade de decisão judicial ao acordo, sendo que o juiz somente 

procederá a esse ato quando entender que a forma em que o acordo foi 

realizado pelas partes, atende não somente à legislação pertinente ao 

caso, como, também, seu senso de justiça.

A livre manifestação da vontade das partes em encerrar o litígio tem que 

ser respeitada pelo julgador, não podendo sofrer interferência indevida já 

que a este, salvo nas hipóteses de grosseira ilegalidade, cabe apenas 
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averiguar o aspecto formal do ato e, se resguardado pela legalidade, 

ratificá-lo.

Desta forma, verificada a presença dos requisitos legais a validar o 

acordo, o juiz o homologará, não havendo se falar em qualquer nulidade 

do ato, quando não se vislumbre prejuízo para as partes.

Por esta razão, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo de ref. 30 e, consequentemente SUSPENDO a execução 

até o cumprimento integral do referido acordo, com fundamento no art. 922 

do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo de suspensão, intime-se o autor para requerer o que 

entender de direito.

 P.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 122109 Nr: 1545-82.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO CASSIMIRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Florinda Martins Marques Guilharvea, Espólio 

de FLORINDA MARTINS MARQUES GUILHARVEA e dos HERDEIROS 

DESCONHECIDOS DA FALECIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA MARIA DA COSTA 

OCHOVE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Antonio Facchin 

Filho - OAB:13947

 A seguir foi proferida decisão nos seguintes termos:

Trata-se de ação de reconhecimento e dissolução de união estável post 

mortem. Conforme certidão do oficial de justiça juntada neste processo, 

verifica-se que o autor faleceu. Nesta audiência foi verificada a presença 

da irmã do requerente a qual informou que o imóvel descrito nos autos foi 

vendido, tendo o Sr. Benedito recebido os valores em vida. Diante do 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, 

determinando o arquivamento dos autos, porquanto verificada a perda do 

objeto do feito, nos termos do art. 485, IV do CPC.

Sem custas uma vez que defiro o benefício da justiça gratuita.

 Saem os presentes devidamente intimados da presente decisão.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo, após lido, vai devidamente assinado por 

mim e pelos presentes.

 KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155642 Nr: 2515-14.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euzelino dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Bueno Magalhães - 

OAB:7509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos a 

parte autora para intimar da nova data designada para realização de 

perícia médica no dia 07 de dezembro de 2018, às 14h30min, devendo a 

parte autora comparecer no Fórum desta Comarca, portanto todos os 

seus exames e os quesitos do juízo, conforme ref. 4.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 153405 Nr: 1670-79.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dener Emanuel da Silva Lobo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT, Câmara Municipa de 

Pocone-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIEAN LOUYSE LEITE 

ALBUQUERQUE - OAB:16523

 Código: 153405

DESPACHO

Vistos,

Especifiquem as partes, de forma fundamentada, as provas que 

pretendem produzir no prazo de 10 (dez) dias sob pena de preclusão 

devendo, no mesmo prazo, depositar o rol de testemunhas caso haja 

interesse na produção de prova oral.

Após, certifique-se se necessário e façam os autos conclusos.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 117052 Nr: 214-65.2016.811.0028

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRdC, RVdCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA MARIA DA COSTA 

OCHOVE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joelson Elias de Arruda - 

OAB:21577/MT

 CÓDIGO: 117052

DESPACHO

VISTOS,

Em analise aos autos, verifica-se que já foi realizada as pesquisas via 

bacenjud e renajud, onde as mesmas restaram infrutíferas.

 Deste modo, cumpra-se as demais decisões de ref .44.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 134428 Nr: 1716-05.2017.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DA CRUZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 134428

DECISÃO

Vistos,

Considerando a certidão do oficial de justiça (ref. 17), em que este informa 

que diligenciou no endereço do requerido, porém não logrou êxito em 

encontrá-lo nem o bem descrito na inicial, bem como, o autor não trouxe 

aos autos prova que justifique a mudança na situação fática, indefiro o 

pedido de ref. 21.

 Intime-se o exequente por seu patrono para, no prazo de 05 (cinco) dias 

adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da ação 

manifestando acerca de novo endereço do requerido em que possa ser 

realizada a citação e cumprimento da tutela deferida.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o exequente pessoalmente 

para, em igual prazo, dar prosseguimento ao feito adotando as medidas 

pertinentes sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, 

II, §1º do CPC/2015.

Ausente à manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

Após, façam os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 159756 Nr: 4068-96.2018.811.0028

 AÇÃO: Petição->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos José de Almeida Lobo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joedil Marciano Pires da 

Silva - OAB:10.229-MT

 Vistos etc.

Translade o pedido de revogação de prisão preventiva, a manifestação 
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ministerial e as declarações de ref. 19 para a ação penal.

Após, remeta-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações de 

praxe.

Intime-se. Notifique-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 128846 Nr: 3703-13.2016.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leo Antonio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 Vistos etc.

Verifico que a audiência alhures aprazada não se realizou, tendo em vista 

o Ofício à ref. 93, sendo assim, redesigno a audiência para o dia 14 de 

novembro de 2018, às 17h00.

Intime-se. Notifique-se.

Renove-se os autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 128852 Nr: 3709-20.2016.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welton Jonny Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sergio Batistella - 

OAB:9.155/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista o retorno da carta precatória à ref. 60, dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público e a Defesa do acusado, sucessivamente, para 

que manifestem o que entender de direito.

Após, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 132240 Nr: 789-39.2017.811.0028

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Aparecido Ferreira de Souza, Anderson 

Ferreira da Guia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benedito Rosario Alves da 

Cunha - OAB:12.713, Gracielly Alves Cunha - OAB:20.287/MT, Kelly 

Domingas Amorim da Cunha - OAB:18.431-E/MT

 Vistos etc.

Inicialmente, com relação ao pedido de transferência dos Executivos de 

Pena dos acusados à comarca de Mirassol D"oeste, por ora, INDEFIRO o 

pedido, eis que ainda não há executivo penal formado, eis que os 

acusados manifestaram interesse em recorrer da sentença.

Ademais, intime-se a Defesa dos acusados, para apresentar recurso de 

Apelação, no prazo legal, eis que os réus manifestaram interesse em 

recorrer da sentença.

Intime-se. Notifique-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 123351 Nr: 1904-32.2016.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliel Alves Rodrigues Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alvaro Alexander de Oliveira 

- OAB:16.611/MT, Odila Zorzi - OAB:8619

 Vistos em correição.

Designo audiência de instrução para o dia 12 de dezembro de 2018, às 

14h00, ocasião em que serão ouvidas as testemunhas de acusação e 

defesa e realizado o interrogatório do réu.

Intime-se e notifique-se, expedindo-se o necessário, e atente o Sr. Gestor 

Judiciário, que se houverem testemunhas residentes em outras comarcas, 

estas deverão lá serem ouvidas através de Carta Precatória.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 18358 Nr: 774-85.2008.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Claudio Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio Claudio Ferrari de 

Souza - OAB:22.297-MT

 AÇÃO PENAL – CÓDIGO Nº 18358

VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.

Trata-se de Ação Penal que o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL move em 

face de JOSÉ CLAUDIO DIAS.

Da análise detida dos autos verifica-se que o acusado, devidamente 

intimado, mudou de residência sem comunicar o juízo, tendo sido 

decretada a sua revelia (fls. 445).

Em razão da ausência de Defensor Público na cidade foi nomeado 

Defensor Dativo às fls. 445.

Contudo, devidamente intimado, não se manifestou (Certidão de fls. 452).

Destarte, com a presença da Defensoria Pública na Comarca, DESTITUO a 

nomeação dativa de fls. 445 e DETERMINO a imediata remessa dos autos 

com vista à Defensoria Pública para se manifestar, no prazo legal, 

requerendo o que entender de direito.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Poconé/MT, 26 de Setembro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ/MT

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 107140 Nr: 874-93.2015.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joselito Marques do Amaral Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Ribeiro Rocha - 

OAB:13.281/MT

 BUSCA E APREENSÃO Nº 874-93.2015.811.0028 (107140)

REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A

REQUERIDO: JOSELITO MARQUES DO AMARAL FILHO

VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Banco Itaucard S/A 

em face de Joselito Marques do Amaral Filho, objetivando a retomada da 

posse do bem alienado fiduciariamente em razão do inadimplemento das 

prestações avençadas.

O requerido, espontaneamente, ofertou a peça contestatória no dia 

30.04.2015 – ref: 4 e no dia 14.07.2017 colacionou aos autos petição 

informando que não houve a notificação extrajudicial, visto que o 

documento foi devolvido sem cumprimento com a anotação mudou-se – 

ref: 11.

O mandado de busca e apreensão foi juntado aos autos devidamente 

cumprido no dia 16.02.2016 – ref: 42.

Assim, INTIME-SE a parte autora para, no prazo legal, impugnar a 

contestação.

 Após, RETORNEM-ME conclusos.

 INTIMEM-SE

Às Providências.

Poconé/MT, 25 de setembro de 2018.

Ana Cristina Silva Mendes
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Juíza Auxiliar da Corregedoria

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 106028 Nr: 477-34.2015.811.0028

 AÇÃO: Mandado de Segurança Coletivo->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado 

de Mato Grosso- FESSP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilustríssimo Senhor Prefeito de Poconé - MT, 

Ilustríssimo Senhor Presidente da Federação dos Sindicatos de Servidores 

e Funcionários Públicos das Câmaras de Vereadores, Fundações, 

Autarquias e Prefeituras Municipais do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709, Larissa Martins Hauschildt - OAB:21.865, LUANA 

MAGALI SAWITZKI - OAB:21528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Larissa Martins Hauschildt - 

OAB:21.865, LUANA MAGALI SAWITZKI - OAB:21528/O

 MANDADO DE SEGURANÇA Nº 989-17.2015.811.0028 (106028)

IMPETRANTE: FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE 

MATO GROSSO – FESSP/MT

IMPETRADO: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE POCONÉ E PRESIDENTE DA 

FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DE SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS 

PÚBLICOS DAS CÂMARAS DE VEREADORES, FUNDAÇÕES, 

AUTARQUIAS E PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO – FESSPMEMT

SENTENÇA.

VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Federação Sindical dos 

Servidores Públicos de Mato Grosso – Fessp/MT devidamente 

representada por seu Presidente em face de suposto ato coator do 

Prefeito Municipal de Poconé-MT e do Presidente da Federação dos 

Sindicatos de Servidores e Funcionários Públicos das Câmaras de 

Vereadores, Fundações, Autarquias e Prefeituras Municipais do Estado de 

Mato Grosso – FESSPME-MT, todos qualificados no autos em epígrafe 

identificados.

Aduz para tanto ser a única entidade de 2° grau representativa dos 

servidores públicos estatutários e celetistas, estaduais e municipais, na 

base territorial do Estado de Mato Grosso, sendo, portanto, a legitimada 

para recebimento da contribuição sindical dos servidores públicos deste 

Município, prevista no art. 8°, inciso IV da Constituição Federal e artigos 

579 a 610 da CLT.

Narrou, contudo, suposta constatação de que o Município “impetrado” está 

sendo assediado pela segunda impetrada, que se encontra vindicando o 

recolhimento da contribuição supramencionada, referente ao ano de 2015.

 Em decorrência dos fatos narrados, em sede de liminar, requereu que o 

primeiro impetrado Prefeito Municipal de Poconé-MT, seja compelido a 

promover o desconto das contribuições sindicais referentes a 1 dia da 

remuneração do mês de março de 2015, de cada um dos seus servidores, 

filiados ou não a sindicato ou federação, observados o partilhamento e 

percentuais do art. 589, I, alínea “c”, da CLT, creditando, posteriormente, 

referida quantia na Caixa Econômica.

Pugnou também, ainda liminarmente, que o primeiro requerido se abstenha 

de repassar quaisquer valores ao segundo impetrado, à título de 

contribuição sindical em razão da sua suposta ilegitimidade para o 

respectivo recebimento.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 20/53 da petição inicial.

A liminar pleiteada foi indeferida sob o argumento de ausência da 

demonstração dos pressupostos para a concessão da medida.

O Município de Poconé apresentou informações no documento ref: 15, 

dispondo que o desconto sindical referente a um dia de trabalho dos 

servidores públicos municipais foi repassado ao Sindicato dos Servidores 

Públicos do Município de Poconé – SISMUP, a teor do art. 589, II, alínea “d” 

da CLT, comprovado através de extrato bancário.

A Federação dos Sindicatos de Servidores e Funcionários Públicos das 

Câmaras de Vereadores, Fundações, Autarquias e Prefeituras Municipais 

do Estado de Mato Grosso – FESSPME-MT apresentou as informações no 

documento ref: 42, dispondo que seria a única federação em Mato Grosso 

representante dos servidores públicos municipais, conforme 

documentação acostada à petição.

Aduziu que a impetrante é entidade representativa dos servidores 

estaduais, e que o Sindicato dos Servidores Públicos do Município de 

Poconé – SISMUP, devidamente filiado à FESSPMEMT, é a entidade de 

representividade local dos servidores municipais.

Nesse sentido, sustentou que a FESSPMEMT é a única entidade 

representativa dos servidores públicos municipais do Estado de Mato 

Grosso.

Instado a manifestar, o Ministério Público apresentou parecer pugnando 

pelo prosseguimento do feito independente da intervenção ministerial de 

modo a racionalizar a sua atuação, notadamente em função da utilidade e 

efetividade da referida intervenção em benefício dos interesses sociais, 

coletivos e individuais indisponíveis, na priorização da defesa a tais 

interesses.

É o relatório. DECIDO.

Inicialmente consigno que o impetrante aviou o presente remédio 

constitucional com o objetivo único de tentar impedir que o Município de 

Poconé-MT promova ao repasse de qualquer valor à Federação dos 

Sindicatos de Servidores e Funcionários Públicos das Câmaras de 

Vereadores, Fundações, Autarquias e Prefeituras Municipais do Estado de 

Mato Grosso – Fesspme-MT, à título de contribuição sindical.

Extrai-se do dispositivo constitucional que o mandado de segurança é 

cabível para proteger direito líquido e certo não amparado pelo habeas 

corpus, sempre que ilegalmente ou com abuso de poder alguém sofrer 

violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja 

de que categoria for e qualquer que seja sua função. É o que se extrai do 

artigo 5°, inciso LXIX da CF/88 c/c o art. 1°, da Lei n.° 12.016/09, 

respectivamente:

“(...)LXIX – conceder-se-à mandado de segurança para proteger direito 

liquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando 

o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública 

ou agente de pessoa jurídica no exercício do poder público;”

“Art. 1° - Conceder-se-à mandado de segurança para proteger direito 

líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre 

que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou 

jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de 

autoridade , seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que 

exerça (...)”

Como qualquer outra ação, deve o mandado de segurança preencher os 

pressupostos processuais e as condições da ação, havendo, no caso do 

writ, porém, uma condição específica, qual seja, o direito líquido e certo 

devidamente demonstrado.

Por direito líquido e certo deve ser entendido o direito cuja existência e 

delimitação são claras e passíveis de demonstração documental.

Assim, a via estreita do mandado de segurança será adequada tão 

somente quando diante de prova robusta e pré-constituída do ato tido por 

ilegal, a qual deverá ser devidamente formalizada por ocasião da 

propositura da ação, seja procedendo a sua imediata juntada com a 

exordial, ou ainda, com a indicação da repartição, autoridade ou terceiro 

que esteja em poder destas provas, os quais são serão oficiados para 

exibição das mesmas no prazo de 10 (dez) dias, conforme § 1° do art. 6° 

da Lei 12016/2009.

Pelo que consta dos autos, pretende que o Município de Poconé-MT seja 

compelido a descontar de todos os seus servidores, filiados ou não a 

sindicatos ou federações a contribuição sindical prevista no art. 8°, inciso 

IV, da Constituição Federal, bem como que fique impedido de repassar 

referida quantia à Federação dos Sindicatos de Servidores e Funcionários 

Públicos das Câmaras de Vereadores, Fundações, Autarquias e 

Prefeituras Municipais do Estado de Mato Grosso – Fesspme-MT, sob a 

fundamentação de ser o único legitimado ao respectivo recebimento.

Assim, há de ser ressaltado inicialmente que não restou comprovado nos 

autos que o impetrante é, de fato, a única entidade de segundo grau 

representativa dos servidores públicos estatutários e celetistas, estaduais 

e municipais, não sendo possível aferir a legitimidade alegada, 

necessitando o feito para sua resolução de ampla dilação probatória. 

Destaque-se que o impetrante sequer deixou de comprovar 

documentalmente a irregularidade na constituição da Federação dos 

Sindicatos de Servidores e Funcionários Públicos das Câmaras de 

Vereadores, Fundações, Autarquias e Prefeituras Municipais do Estado de 

Mato Grosso – FESSPME-MT, única hipótese em que se poderia se 

verificar de plano a impossibilidade de pagamento direcionado em 

detrimento daquela, visto que admitindo-se a regularidade de constituição 

de ambas as federações, seria de rigor oportunizar-se a ambas, ampla 

dilação probatória, ainda que limitada ao aspecto documental, para a 
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demonstração da legitimidade de representação sindical o impetrante em 

detrimento da entidade sindical mencionada na inicial, a luz dos princípios 

da especialidade, anterioridade e até mesmo da agregação, o que reputo 

ser inviável pela via estreita do mandado de segurança.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA PREVENTIVO. RECURSO ORDINÁRIO. IMPETRAÇÃO QUE 

BUSCA IMPEDIR O ESTADO DE CONSIGNAR EM JUÍZO O PAGAMENTO DA 

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTADA DOS SERVIDORES. DÚVIDA 

QUANTO AO CREDOR LEGITIMADO AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO, 

DADA A EXISTÊNCIA DE MAIS DE UMA ENTIDADE SINDICAL NA MESMA 

BASE TERRITORIAL. QUESTÃO CUJA CONTROVÉRSIA, POR SUA 

COMPLEXIDADE, AINDA NÃO FORA SOLVIDA NO JUÍZO 

CONSIGNATÓRIO, DE MODO QUE A ESTREITA VIA DO MANDAMUS NÃO 

OFERECE MELHOR SOLUÇÃO EM RELAÇÃO A PROCEDIMENTO NO QUAL 

HÁ AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Inconforma-se o sindicato 

impetrante com o depósito da contribuição sindical em juízo, afirmando ser 

patente sua legitimidade para receber o valor descontado de seus filiados 

e, portanto, manifesta a ilegalidade da consignação, que o priva do direito 

de receber o produto daquelas contribuições. 2. A consignação em 

pagamento é medida prevista em lei (art. 335 do CC e art. 890 do CPC), e 

destina-se, justamente, ao cumprimento da obrigação a cargo do devedor, 

o que já exclui, de início, a ilicitude imputada à conduta da autoridade tida 

por coatora. 3. A questão sobre qual a entidade sindical legitimada para 

receber a contribuição de determinada categoria de servidores públicos 

vem sendo discutida desde 2009 nos autos de ação consignatória 

promovida pelo Estado de Minas Gerais, processo que ainda não findou. O 

longo tempo de tramitação agregado ao grande número de litisconsortes 

passivos (cerca de trinta) bem evidenciam a complexidade da 

controvérsia. Se a solução não foi alcançada nem em procedimento que 

dispõe de ampla dilação probatória, muito menos o será na estreita e 

limitada via do Mandado de Segurança. 4. A consignação em pagamento 

não impede o credor do recebimento da prestação devida, ante, e pelo 

contrário, constitui medida que visa justamente ao correto adimplemento da 

obrigação. Ao fazê-lo, o impetrado está, a um só tempo, acautelando seus 

interesses (desincumbindo-se da obrigação de pagar) e os do próprio 

credor (assegurando que o pagamento seja revertido a quem realmente 

comprove a titularidade do crédito). Inteligência do art. 308 do CC. 5. No 

contexto dos autos, o ajuizamento do writ representa a prova maior do 

seu descabimento, pois, se há prova pré-constituída do direito líquido e 

certo alegado pelo impetrante – e sua verificação é de tão fácil 

constatação -, então é injustificável que essa pretensão não tivesse sido 

deduzida perante o juízo processante da ação consignatória, que traria 

até melhores resultados ao sindicato recorrente. Este poderia obter o 

levantamento dos valores mediante simples apresentação da listagem de 

seus afiliados, conforme defende. Se assim não procedeu é porque o 

alegado direito não é autoevidente, como sustenta. O acolhimento, da tese 

inicial levaria ao necessário reconhecimento da falta do interesse de agir. 

6. É contraditório o pleito mandamental que reputa ilegal a consignação em 

pagamento, mas postula a concessão de ordem para que o ente público 

deposite os valores devidos em juízo, sendo exatamente essa a 

providência já adotada pela autoridade coatora, nos termos do art. 890, § 

1°, do CPC. Ausência de interesse de agir por falta de utilidade do pleito 

mandamental. 7. Recurso Ordinário não provido. (STJ, Relator: Ministro 

HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/08/2013, T2-SEGUNDA 

TURMA)

 MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SERVIDORES DO 

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI. SINDICATO IMPETRANTE SE INSURGE 

CONTRA OMISSÃO DO EXMO. SR. PREFEITO E DO SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI QUE 

DEIXARAM DE PROMOVER O REPASSE DE VALORES DESCONTADOS 

DOS SERVIDORES A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 

CONFEDERATIVA. AUTORIDADE COATORA INFORMA O PAGAMENTO DO 

MONTANTE PLEITEADO, NO CURSO DA AÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE 

DO OBJETO NESTE TOCANTE. PRETENSÃO QUE O RECOLHIMENTO DA 

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA, EFETUADO POSTERIORMENTE 

A 31 DE MARÇO DE 2012, SEJA ACRESCIDO DE MULTA E JUROS. NÃO 

COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONTROVÉRSIA EM 

TORNO DA ENTIDADE SINDICAL CREDORA DOS VALORES 

RECLAMADOS, QUE DEVEM SER DIRIMIDAS NA VIA PRÓPRIA, 

ASSEGURANDO-SE ÀS PARTES O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E 

AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E 

CERTO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. (Décima Nona Cível do Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Mandado de Segurança n° 

0003677-82.2013.8.19.0000 Impetrante: SINDICATO DOS FISCAIS DE 

TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI. Impetrado 1: EXMO. 

SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO MERITI Impetrado 2: EXMO. 

SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO 

DE MERITI Relator: DES. GUARACI DE CAMPOS VIANNA).

Ademais, deixou o impetrante até mesmo de comprovar o suposto assédio 

perpetrado da Federação impetrada em face do Chefe do Executivo 

Municipal em questão, o que poderia ser requerido por meio de certidão 

junto a autoridade coatora, quanto a pendência de tal requerimento e até 

mesmo com cópia da decisão proferida pela administração quanto ao 

suposto assédio, permitindo-se concluir se a autoridade coatora 

efetivamente elegeu alguma das entidades sindicais mencionadas como 

legitimada para receber os valores ou se pretende promover a 

consignação dos mesmos para dirimir eventual dúvida pela vias ordinárias.

De todo modo, existe a informação nos autos de que o valor do imposto 

sindical do exercício de 2015 já foi destinado em favor do Sindicato dos 

Servidores Públicos do Município de Poconé – SISMUP.

 Nesse passo, necessitando a matéria de produção de provas, é 

impossível o seu processamento por meio do procedimento adotado, que, 

consoante foi dito, pressupõe a existência de prova pré-constituída e 

embasar as alegações da parte impetrante.

Portanto, diante da inexistência de prova documental inequívoca acerca 

dos fatos narrados, o que impossibilita a verificação da legitimidade para 

recebimento da contribuição sindical vergastada, bem como considerando 

a inexistência de ato ilegal, inadequada é a via eleita, pois se faz 

necessária ampla dilação probatória, o que é, repita-se, impossível em 

sede do procedimento célere adotado do Mandamus.

Ante o exposto, ante a inexistência de prova-pré-constituída, revelando, 

portanto, a ausência do direito liquido e certo, JULGO IMPROCEDENTE a 

ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e 

DENEGO a segurança. Sem custas e honorários.

 Decorrido o prazo para recurso voluntário, arquivem-se os autos, haja 

vista que a presente decisão não comporta reexame necessário.

 P.R.I.C.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Poconé/MT, 25 de setembro de 2018.

Ana Cristina Silva Mendes

Juíza Auxiliar da Corregedoria

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 97016 Nr: 821-49.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edvânio Emanuel da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Primo Rossi Administradora de Consórcios 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO PAULA ASSUNÇÃO - 

OAB:11580/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO BATTAGLIA - 

OAB:22852-A/MT

 Ante o exposto, reconheço a figura jurídica da litispendência e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento nos artigos 485, V, § 3º, do Código de Processo Civil.Sem 

custas e honorários diante da concessão do benefício da justiça 

gratuita.P.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas 

as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 120889 Nr: 1257-37.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ataide Lino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, JULGO 
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PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento 

mensal à parte autora do benefício da auxilio doença previdenciário, desde 

o dia 15.08.2015 (data da cessação), observado prazo prescricional 

quinquenal devendo incidir sobre os valores: correção monetária pelo 

IPCA-E desde o ajuizamento da ação e juros conforme a remuneração da 

caderneta de poupança desde a citação, nos termos do RE 870947, 

julgamento em 20.09.2017/STF.Condeno a parte requerida ao pagamento 

de honorários advocatícios, que arbitro no percentual de 20% (vinte por 

cento) (art.85, §3º, I do CPC/2015) do valor da condenação. Condeno, 

ainda, a parte requerida ao pagamento de custas, nos termos do 

Enunciado 178 do STJ.Deixo de remeter os autos ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, tendo em vista que o direito controvertido 

não excede a 1000 (mil) salários mínimos, art. 496, § 3º, I do CPC/2015.A 

teor do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta 

sentença:1.Nome do Segurado: ATAIDE LINO DA SILVA2.Benefício 

concedido: Auxílio Doen Previdencário3.Data do início do 

benefíci15.08.20154.Renda mensal iniciaA calcular5.Data início do 

pagamento: 30 dias da intimação da sentença (caso ainda não tenha sido 

implantado).P.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 142672 Nr: 5221-04.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rita da Silva Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para justificar a ausência da parte 

autora em audiencia, bem como para juntada de documentos 

comprobatórios dos fatos alegados na inicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 142609 Nr: 5198-58.2017.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jocinil Marques da Silva Guia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao feito no prazo de 15 

(quinze) dias junte nos autos novo endereço do executado para nova 

tentativa de citação, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do 

art.485, II, §1º do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 139491 Nr: 3798-09.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvia Fátima da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Muncipal de Poconé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 especifiquem as partes, de forma fundamentada, as provas que 

pretendem produzir no prazo de 10 (dez) dias sob pena de preclusão 

devendo, no mesmo prazo, depositar o rol de testemunhas caso haja 

interesse na produção de prova oral.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 131282 Nr: 384-03.2017.811.0028

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jarlison Leite Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Lourenço da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX JOSE SILVA - OAB:9053/O, 

FELIPE CAMPOS LEITE - OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Zelito Oliveira Ribeiro - 

OAB:10.928-A-MT

 Nos termos da legislação vigente e cumprindo as determinações do 

despacho de ref. 46, IMPULSIONO o feito com a finalidade de intimar a 

parte autora, para que, manifeste acerca do óbito da parte requerida, 

Nada mais Paulo Pedro Francisco dos Santos - Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 137345 Nr: 2955-44.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Catarina da Luz Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intime-se a parte autora para que emende a petição inicial a fim de indicar 

nova parte ré nos termos do art. 321 do CPC/2015, sob pena de 

indeferimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 67771 Nr: 835-38.2011.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vila Nova Leilões

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edenaldo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Sebastião de Campos 

Sobrimho - OAB:6203/MT, Roberto Zampieri - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

VISTOS,

Defiro o pedido de ref.67, o que faço para determinar a suspensão dos 

autos pelo prazo de 90 dias.

Decorrido o prazo, intime-se o autor para requerer o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 162748 Nr: 5187-92.2018.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julieta Costa Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 162748

DECISÃO

VISTOS,

Cuidam os autos de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIMANETOS S/A, em face de Julieta Costa Farias com 

base Lei nº 4.728/65, regulamentada pelo Decreto-Lei nº 911/69, alterado 

pela Lei nº10.931/04 e da Lei 13.043/14.

O Banco Autor firmou com o requerido, CONTRATO DE FINANCIAMENTO, 

garantia da dívida, o requerido transferiu ao banco autor a propriedade 

resolúvel e a posse indireta do bem abaixo descrito:

Marca: FIAT Modelo: STRADA ADVENT FLEX, Ano de Fabricação: 

2011/2012, Cor: VERDE, Placa: NJV4943, Chassi: 9BD278004PC74001119.

Ocorre que, o requerido deixou de efetuar os pagamentos a que se 

comprometera a partir de 14 de Maio de 2018, cujo valor principal monta 

em R$ 25.824,12 (vinte e cinco mil oitocentos e vinte e quatro reais e doze 

centavos), estando devidamente atualizado na planilha em anexo, com a 

inclusão dos encargos contratuais.
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Com a petição inicial vieram a cédula de crédito bancário, o demonstrativo 

do débito, e a comprovação da regular tentativa de notificação do devedor 

no endereço apresentando em contrato.

É o breve relatório.

Decido.

Analisando os autos, observo que o contrato anexado com a inicial traz 

em seu bojo o pacto de alienação fiduciária do bem descrito na peça 

inaugural, autorizando dessa maneira a sua busca e apreensão.

Por sua vez, o requerido encontra-se constituída em mora por força de 

notificação/protesto extrajudicial, não tendo tomado nenhuma providência 

para acertar o débito.

Assim, comprovada a mora, DEFIRO antecipadamente a busca e 

apreensão do bem descrito na inicial, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei 

n.º 911, de 01.10.69.

Por consequência, determino a expedição de mandado de busca e 

apreensão, nomeando como depositário fiel do bem o representante legal 

da empresa requerente ou quem este indicar.

Lavre-se o respectivo termo de compromisso.

 Efetivada a medida, cite-se o em consonância com o art. 212, § 2º do 

NCPC para apresentar contestação no prazo previsto no artigo 335 NCPC, 

podendo, ainda, em 05 (cinco) dias a contar da efetivação da medida 

liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído (art. 3º, §§1º e 2º, do Decreto-Lei n.º 911, de 1º.10.69, com 

a redação dada pela Lei n.º 10.931, de 03.08.04)

Cientifiquem-se eventuais avalistas e expeçam-se mandados necessários.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 91746 Nr: 2005-74.2013.811.0028

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: AFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO PAULA ASSUNÇÃO - 

OAB:11580/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar advogado da parte para no prazo legal manifestar sobre a juntada 

de ofício de ref.38

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 121534 Nr: 1401-11.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isabel Santos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, Municipio de 

Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA MARIA DA COSTA 

OCHOVE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistas sucessivas às partes para apresentação de memoriais no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 162289 Nr: 5041-51.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA BENEDITA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Municipio de Poconé 

-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela pelo que DETERMINO ao 

Estado de Mato Grosso e ao Município de Poconé/MT que, no prazo 

improrrogável de 30 (trinta) dias, adote todas as providências necessárias 

para viabilização da Cirurgia de masteidectomia no ouvido direito, incluindo 

a realização de eventuais exames complementares e outros recursos 

necessários, a paciente ANTONIA BENEDITA DA SILVA, conforme 

prescrição médica, sob pena do pagamento de multa diária no importe de 

R$ 1.000,00 (um mil reais), até atingir o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta 

mil reais).A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da 

matéria versada nos presentes autos demonstra que os requeridos não 

têm por hábito ou regra transacionar. Como de regra o Município e o 

Estado de Mato Grosso não fazem transação, nem comparecem às 

audiências de conciliação, o que inviabilizaria eventual expediente 

conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, atentando ainda 

contra os princípios da celeridade e da economia processual. Assim, 

mister que o presente feito seja prontamente saneado em momento 

oportuno e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a 

conciliação prévia será permitida.Indefiro o pedido de intimação do 

Superintendente da Central Estadual de Regulação. CITE-SE em 

consonância com o art. 212, § 2º do CPC para apresentar contestação no 

prazo previsto no artigo 335 CPC, consignando nas intimações as 

advertências contidas no art. 334, §8º e art. 344, ambos do CPC. ÀS 

INTIMAÇÕES NECESSÁRIAS. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 129923 Nr: 4360-52.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joenil de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito com a finalidade de 

intimar as partes acerca da r. sentença ref. 31. Nada mais. Paulo Pedro 

Francisco dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 159399 Nr: 3881-88.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Alves de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 159399

 DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de Ação Previdenciária para Concessão de pensão por morte.

A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.

 Dessa forma, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 31 de janeiro 2019, às 14h00min.

Como forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino desde já a 

citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC e intimação 

para comparecimento em audiência.

Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo manifestação, 

vista ao autor no prazo de 10 dias.

Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos 

o referido requerimento indeferido.

Defiro o pedido de Justiça Gratuita.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 83703 Nr: 2405-25.2012.811.0028

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joani Maria de Souza Pádua

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, ARIANE GOMES PAVEZI - OAB:14305, Bianca Reis 

Carmona - OAB:15.156-MT, Claudia Regina Oliveira Santos Ferreira 

- OAB:10765/MT, Cristhiane Gaiva Mattos - OAB:21554, Elimari 

Cunha Fontes - OAB:18329, Fernanda de David Pinto - OAB:22048, 

Juliana Andrade Marcelo Antunes - OAB:18760, Marielle da Silva 

Fernandes - OAB:19863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO INSS - 

OAB:

 Intimar a parte autora que o processo solicitado encontra-se em cartório

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 151786 Nr: 963-14.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ozaer Firmino dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo 

Civil/2015, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, vez 

que não houve o preenchimento dos requisitos necessários para a 

obtenção do benefício pretendido.Pela sucumbência, condeno a 

requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

dos honorários advocatícios, que fixo, com moderação, em R$600,00 

(seiscentos reais) na forma do art.85, §8º do CPC/2015, ficando 

SUSPENSOS os pagamentos, nos termos do art. 98, §2º e 3º do 

CPC/2015, uma vez que a requerente litiga sob o pálio da ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA.P.R.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, 

após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 84896 Nr: 237-16.2013.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Nazareth da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrezza Alves Medeiros - 

Procuradora Federal - OAB:1662135SIAPE

 CÓDIGO: 84896

DESPACHO

 VISTOS,

 Aguarde-se o julgamento do agravo interposto.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 131475 Nr: 474-11.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mônica Lúcia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e cumprindo as determinações do 

despacho de ref. 38, IMPULSIONO o feito com a finalidade de intimar a 

parte autora, para que, manifeste acerca dos documentos juntados nos 

autos (ref. 36). Nada mais. Paulo Pedro Francisco dos Santos - Técnico 

Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 131871 Nr: 654-27.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimare Lourença da Silva Pinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito com a finalidade de 

intimar as partes acerca da r. sentença ref. 27. Nada mais. Paulo Pedro 

Francisco dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 140944 Nr: 4507-44.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Socorro de Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito com a finalidade de 

intimar as partes acerca da r. sentença ref. 27. Nada mais. Paulo Pedro 

Francisco dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 142675 Nr: 5224-56.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLAUCINEIA SILVA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com tais considerações, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL 

formulado pela autora, com resolução do mérito, forte no art. 487, I, do 

CPC, para condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 

ao pagamento, de uma só vez, das parcelas dos benefícios de 

auxílio-maternidade, no valor de 1 (um) salário mínimo vigente à época do 

nascimento dos filhos, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros 

nos termos acima especificados.Condeno a parte requerida ao pagamento 

de honorários advocatícios, que arbitro no percentual de 20% (vinte por 

cento) sobre as parcelas vencidas, nos termos do Enunciado 111 do STJ. 

Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento de custas, nos termos do 

Enunciado 178 do STJ.Considerando que o valor é inferior a 1000 (mil) 

salários mínimos, consoante o art. 496 § 3º, I do CPC, deixo de remeter os 

autos para reexame necessário.P.R.I.C.Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, 

ARQUIVEM-SE os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 141415 Nr: 4733-49.2017.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Catarina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Telma Aparecida Palma 

Fernandes da Silva - OAB:19772/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 141415

DECISÃO

VISTOS,

Cite-se o executado para, querendo impugnar à execução, no prazo de 30 

(trinta) dias, na forma do art. 535 do CPC/2015.

 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 
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parte autora, homologo desde já o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01 e art. 2º, inciso I da 

Resolução nº 559/07 do Conselho da Justiça Federal, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado e, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118282 Nr: 555-91.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cesar Levy de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12.003-MT, Joedil Marciano Pires da Silva - OAB:10229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO C. ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13.431B-MT

 Nos termos da legislação vigente e cumprindo as determinações do r. 

despacho de ref. 48, IMPULSIONO o feito com a finalidade de intimar a 

parte autora, para que, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar acerca 

dos documentos da ref. 46. Nada mais Paulo Pedro Francisco dos Santos 

- Técnico Judiciário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 2588 Nr: 594-50.2000.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amália Ferreira da Silva, Angelina Santos de Oliveira, 

Fábio Ferreira dos Santos, Felismina Campos Vieira, Generosa dos Santos 

Oliveira, José Ferreira dos Santos, Miguel Ferreira dos Santos, Nestor 

Ferreira dos Santos, Otenis Ferreira dos Santos, Saturnino Ferreira dos 

Santos, Sebastião Ferreira dos Santos, Francisco de Assis Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ferreira dos Santos, Espólio de José 

Manoel Ferreira Mendes, Maria Francisca Duarte, Vicente Ferreira 

Mendes, Amália Ferreira Mendes, Constância Ferreira da Silva, Diretriz S/A 

- Administradora de Bens, Justiniano Luiz Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides P. de Barros - 

OAB:4682, Claison Pimenta Ribeiro Motta - OAB:11748/MT, Maria 

Sônia Alves - OAB:3593-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides P. de Barros - 

OAB:4682, Tadeu Múcio Galvão Marques Vallim e outros - 

OAB:4.417

 INTIMANDO as partes para apresentarem memoriais finais por escrito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 130445 Nr: 4576-13.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdirene Triani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito Financiamento e 

Investimento-

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:14.469-A/MT, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - 

OAB:42277

 Impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte Requerida, para que, 

no prazo de 10(dez) dias, apresente as memorias finais. Nada mais. Paulo 

Pedro Francsico dos Santos - Técnico Judiciário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 42356 Nr: 469-67.2009.811.0028

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mirian do Nascimento Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Evangelista da Silva, Juracy Laura de 

Almeida Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everton José Pacheco - 

OAB:5776/MT, Luciana Amalia Alves - OAB:9534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO

Vistos,

Defiro os benefícios da justiça gratuita à parte autora, pois presente os 

requisitos do artigo 12, da Lei 1.060/50.

O Gestor deverá providenciar a pauta objetivando a audiência de 

instrução debates e julgamento.

Poconé, 27/09/2018.

 Aristeu Dias Batista Vilella

 Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 80638 Nr: 1589-43.2012.811.0028

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBdS, MMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS,

 Com as cautelas de estilo ao arquivo.

 Aristeu Dias Batista Vilella

 Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 55961 Nr: 619-14.2010.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Gonçalo Lacerda Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Benedito de Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joedil Marciano Pires da 

Silva - OAB:10.229-MT

 VISTOS,

 Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por João Gonçalo 

Lacerda Nunes em face de Antonio Benedito de Miranda.

A parte autora manifestou nos autos postulando pela extinção do feito á 

ref.62.

É o breve relatório.

Decido.

NELSON NERY JÚNIOR, in Código de Processo Civil Comentado e 

Legislação Extravagante, pág. 630, 7ª edição, Ed. RT, leciona que: 

“quando o autor desistir da ação, o mérito não pode ser apreciado, 

devendo o magistrado proceder à extinção do processo sem ingressar no 

exame do mérito. Depois da citação, somente com a anuência do réu é que 

o autor poderá desistir da ação.”

Nesse sentido, compulsando os autos, em respeito ao artigo 485, §4º do 

CPC/2015, verifica-se que o reu apesar de intimado a se manifestar 

acerca do pedido de desistência quedou-se inerte.

Diante do exposto, homologo o pedido de desistência proposto pelo 

advogado da parte autora, com fundamento no artigo 485, VIII, do 

CPC/2015, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito.

Sem custas e honorários.

Transitada em julgado a presente sentença, após, procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

 Aristeu Dias Batista Vilella
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 Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 150210 Nr: 332-70.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Narciso Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iresolve Companhia Securitizadora de Creditos 

Financeiros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glauco Gomes Madureira - 

OAB:, Henrique José Parada Simão - OAB:221.386/SP

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos constantes na inicial, para DECLARAR a 

inexigibilidade dos débitos descritos na inicial, bem como CONDENAR a 

Requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título 

de danos morais,Pela sucumbência, CONDENO a Requerida a honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sob o valor da causa, com fundamento no 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.P.I.C.Transitada em julgado a 

presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, 

ARQUIVEM-SE os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 148565 Nr: 8213-35.2017.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Custódio da Silva, Espólio de José 

Custódio da Silva, Maria Elena da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mayara Moraes de Lima - 

OAB:5.943/MT, MAYRA MORAES DE LIMA - OAB:5943/MT

 INTIMANDO a parte autora, para impugnar a Contestação de ref. 40.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155655 Nr: 2521-21.2018.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Durval Marcelino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora da juntada do oficial de justiça de ref. 14

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 119857 Nr: 1005-34.2016.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joseildo Monteiro de Alcantara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Andres Acevedo Ibanez 

- OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora da juntada de referência 39

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 107088 Nr: 861-94.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Faustino de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO PAULA ASSUNÇÃO - 

OAB:11580/MT

 Intimação da parte autora do retorno dos autos do TJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 153416 Nr: 1679-41.2018.811.0028

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HVdSF, VAPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 153416

DESPACHO

VISTOS,

 Certifique acerca do decurso de prazo para contestação, já que o 

requerido foi devidamente citado.

 Após, vistas ao IRMP.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 135237 Nr: 2039-10.2017.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Francisco Garcia Proença

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora da certidão do oficial de justiça ref. 27

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 137044 Nr: 2808-18.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juciele Magna de Arruda de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao despacho de ref. 

38, procedo à intimação da parte autora para apresentação de memoriais, 

no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 126178 Nr: 2819-81.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nizete da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8.506-A, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8506-A

 CODIGO: 126178

DESPACHO

VISTOS,

Certifique-se o transito em julgado, defiro o pedido de ref. 67, para 

levantamento do valor depositado nos autos.

 Após, expeça(m)-se o(s) competente(s) alvará(s) da forma requerida, 
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atentando-se a secretaria aos poderes aferidos pela(s) parte(s) ao seu 

patrono bem o prazo de dois dias úteis após o decurso do prazo de 

recurso, nos termos do Provimento 68 do CNJ.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Após, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 156899 Nr: 2978-53.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Nunes da Silva Portugal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007 impulsiono o feito com a finalidade de 

intimar a parte autora, para que, no prazo de 15(quinze) dias, emenda a 

inicial sob pena de cancelamento da distribuição. Nada mais. Paulo Pedro 

Francisco dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 85548 Nr: 477-05.2013.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maxwell Egues de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE PINHEIRO BASILIO 

SILVA - OAB:18882/MT, Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior - 

OAB:12007/MT

 Intimação da defesa do denunciado para tomar conhecimento da parte 

dispositiva da decisão, adiante transcrita, bem como para aparesentar 

resposta à acusação: "Diante de tais considerações, INDEFIRO o pedido 

de revogação da prisão preventiva formulada em favor de MAXWELL 

EGUES DE BRITO. Intime-se os advogados do acusado a apresentar 

resposta à acusação, eis que o réu já foi citado por edital.".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147486 Nr: 7744-86.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andressa Santana de Souza da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT REZENDE DA SILVA - 

OAB:16773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 147486

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de Ação de cobrança de seguro obrigatório proposta por 

ANDRESSA SANTANA DE SOUZA em face de SEGURADORA LÍDER DOS 

COSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT.

 O Requerente foi devidamente intimado para comprovar a necessidade da 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, porém deixou decorrer o 

prazo sem nenhuma manifestação (ref. 09).

 Ante a ausência de provas e documentos que justifiquem a concessão do 

benefício da assistência judiciária gratuita, outro caminho não há, senão o 

indeferimento do pleito.

Com tais considerações, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita.

Intime-se o autor para proceder ao recolhimento das custas e taxas 

judiciárias no prazo de 30 (trinta) dias sob pena de extinção, consoante 

art.456, §1º, CNGC.

Decorrido o prazo, certifique-se caso necessário e façam os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 154360 Nr: 2007-68.2018.811.0028

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleunice de Souza, Maria da Paixão Santos, Benedito 

Joacy Rondon de Assis, Janaína Escolástica de Jesus, Marilene de Paula 

e Silva, FRANCISCA FATIMA DA SILVA, Clarindo Pires de Oliveira, 

Lucilaine Dias de Souza, LUÇAMARA ROSA DA SILVA, ANA PAULA DE 

OLIVEIRA FERREIRA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007 impulsiono o feito com a finalidade de 

intimar a parte autora, para que, no prazo de 15 dias, emenda a inicial sob 

pena de cancelamento da distribuição. Nada mais. Paulo Pedro Francisco 

dos Santo - Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147432 Nr: 7719-73.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Benedito Pedroso da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT REZENDE DA SILVA - 

OAB:16773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 147432

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de Ação de cobrança de seguro obrigatório proposta por 

ANDERSON BENEDITO DA COSTA em face de SEGURADORA LÍDER DOS 

COSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT.

 Apesar de devidamente intimada (ref. 09), a parte autora deixou de juntar 

aos autos os documentos que comprovassem a necessidade da 

assistência judiciaria gratuita.

Ante a ausência de provas e documentos que justifiquem a concessão do 

benefício da assistência judiciária gratuita, outro caminho não há, senão o 

indeferimento do pleito.

Com tais considerações, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita.

Intime-se o autor para proceder ao recolhimento das custas e taxas 

judiciárias no prazo de 30 (trinta) dias sob pena de extinção, consoante 

art.456, §1º, CNGC.

Decorrido o prazo, certifique-se caso necessário e façam os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 133097 Nr: 1142-79.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ari Antonio Facco Dalla Nora

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro C. Alexandre dos 

Santos - OAB:13.431-B/MT

 CÓDIGO: 133097

DESPACHO

VISTOS,

Considerando que o autor manifestou o interesse em produção de prova 

oral, designo a audiência de Instrução e Julgamento para o dia 24 de 

janeiro de 2019, às 16h30min.

Intime-se a parte autora para indicar o rol de testemunhas no prazo de 10 

(dez) dias.

Cumpra-se na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015, expeça-se o 

necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 154476 Nr: 2052-72.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kleiton Cesar Vaz Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amauri de Campos, Gonçalina Celeste Proença 

Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRAKLIN DA SILVA BOTOF - 

OAB:11347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007 impulsiono o feito com a finalidade de 

intimar a parte autora, para que, no prazo de 15(quinze) dias, emenda a 

inicial sob pena de cancelamento da distribuição. Nada mais. Paulo Pedro 

Francisco dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 154771 Nr: 2137-58.2018.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joelmir Cintra Canavarros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007 impulsiono o feito com a finalidade de 

intimar a parte autora, para que, no prazo legal, manifeste nos autos 

acerca do r. despacho de ref. 20 Nada mais. Paulo Pedro Francisco dos 

Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 110707 Nr: 1782-53.2015.811.0028

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enio da Silva Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joedil Marciano Pires da Silva - 

OAB:10.229-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref. 69

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 104200 Nr: 3170-25.2014.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Maciel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT, Joedil Marciano Pires da Silva - OAB:10.229-MT

 INTIMAR os advogados para no prazo legal apresentar memorias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 140605 Nr: 4385-31.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TEREZA AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivaldo Marques de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, com fundamento no art.487, I do CPC/2015, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, o que faço para 

declarar e reconhecer a existência de União Estável entre de MARIA 

TEREZA AQUINO e EDIVALDO MARQUES DE SOUZA por 25 anos, 

declarando a cessão da mesma em 02/01/1994, data do falecimento de 

EDIVALDO MARQUES DE SOUZA =para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Com base na Lei nº. 6.858/80, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO para o fim de determinar a expedição de alvará em favor de 

MARIA TEREZA AQUINO autorizando o levantamento dos valores 

referente ao FGTS e PIS do de cujus EDIVALDO MARQUES DE SOUZA 

.Sem custas e honorários advocatícios ante o benefício da 

AJ.P.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as 

baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 150847 Nr: 581-21.2018.811.0028

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Poconé -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosilene Alves de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Guimarães Rodrigues 

Gouveia - OAB:16928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 Ante o exposto, nos termos do artigo 485 inciso VI do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

determinando o arquivamento dos autos, porquanto ausente o interesse 

de agir.CONDENO o Embargante ao pagamento das custas processuais 

inicias.P.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas 

as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 150939 Nr: 627-10.2018.811.0028

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Poconé -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tonica Aparecida Rondon Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Guimarães Rodrigues 

Gouveia - OAB:16928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 Ante o exposto, nos termos do artigo 485 inciso VI do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

determinando o arquivamento dos autos, porquanto ausente o interesse 

de agir.CONDENO o Embargante ao pagamento das custas processuais 

inicias.P.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas 

as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 150874 Nr: 595-05.2018.811.0028

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMdO, JEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WLdSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELSON ELIAS DE ARRUDA - 

OAB:21577/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 150874

SENTENÇA

VISTO,

Trata-se de ação de execução de alimentos proposta por J. E. M. 

representado por sua genitora JESSICA MARQUES DE OLIVEIRA, em face 

de WELLITON LUCIO DA SILVA ABREU.

A autora requer a extinção do processo tendo em vista o pagamento das 

verbas alimentícias em atraso (ref.17).

É a síntese.

Decido.

Vislumbrando que o exequente requereu a extinção do feito face o 

pagamento, e o pedido merece acolhimento.

Sendo assim, com fundamento no artigo 924, II do NCPC, JULGO EXTINTA 

por sentença a presente execução, em face ao cumprimento da 

obrigação.

CONDENO a requerente no pagamento das custas e despesas 
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processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo, com 

moderação, em R$200,00 (duzentos reais) na forma do art.85, §8º do 

CPC, ficando suspensos os pagamentos, nos termos do art. 98, §2º e 3º 

do CPC, uma vez que a requerente litiga sob o pálio da assistência 

judiciária gratuita.

P.R.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 145084 Nr: 6264-73.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inei Luiza de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar o INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento mensal à parte autora do 

benefício da auxilio doença, desde o dia 07.08.2017 (dia do indeferimento 

do requerimento administrativo) nos termos do art.43 da Lei 8.213/91, 

observado prazo prescricional quinquenal devendo incidir sobre os 

valores: correção monetária pelo IPCA-E desde o indeferimento do 

requerimento administrativo e juros conforme a remuneração da caderneta 

de poupança desde a citação, nos termos do RE 870947, julgamento em 

20.09.2017/STF.Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, que arbitro no percentual de 20% (vinte por cento) (art.85, 

§3º, I do CPC) sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença, 

nos termos do Enunciado 111 do STJ.Defiro os benefícios da justiça 

gratuita. Deixo de remeter os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, tendo em vista que o direito controvertido não excede a 

1000 (mil) salários mínimos, art. 496, § 3º, I do CPC/2015.Tendo em vista a 

presente decisão considerando que se trata de verba alimentar com 

fundamento no art. 300 do CPC, concedo a antecipação de Tutela para 

que o INSS implante o benefício do autor em trinta dias sob pena de multa 

diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 20.000.00 (vinte mil reais).A teor do 

que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta 

sentença:1.Nome do Segurado: INEI LUIZA DE ARRUDA2.Benefício 

concedido: Auxílio Doença3.Data do início do benefício: 

07.08.2017.4.Renda mensal iniciaa calcularA calcular, nos termos do 

art.29, II da Lei 8.213/91.5.Data início do pagamento: 30 dias da intimação 

da sentença (caso ainda não tenha sido implantado).P.I.C.Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 88988 Nr: 1403-83.2013.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLdC, ACMdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gutemberg Eubank de 

Arruda - OAB:3009/MT

 DETERMINO a penhora on-line sobre dinheiro, em espécie ou em depósito, 

ou aplicação em instituição financeira, em nome do executado EZANILDO 

GONÇALO DA SILVA, CPF: 006.059.671-64, no valor de R$ 2.826,99 (dois 

mil oitocentos e vinte e seis reais e noventa e nove centavos).Frutífera ou 

parcialmente frutífera a diligência, INTIME-SE a parte Executada na forma 

dos artigos art. 841, §2º CPC e .854, §2º e 3º do CPC. Sendo infrutífera, 

DETERMINO o acesso via RENAJUD em busca de veículo automotor 

pertencente ao(a) executado(a), intimando-se o exequente em seguida 

acerca do resultado.Não localizados ativos financeiros ou veículos, 

OFICIE-SE o Cartório de Registro de Imóveis de Poconé/MT, Cuiabá/MT e 

Várzea Grande/MT a fim de localizar bens de titularidade do devedor e, 

com a resposta, vistas ao Exequente.EXPEÇA-SE Certidão de teor da 

decisão judicial Ref. 40 transitada em julgado Ref. 47 para que seja levada 

a protesto nos termos do artigo 517 do CPC.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 157400 Nr: 3177-75.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASTROGILDA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 157400

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Trata-se de ação que visa a obtenção de Benefício Previdenciário.

Em análise detida dos autos, verifica-se que a autora não juntou 

documentos suficientes até mesmo para evidenciar que a mesma laborou 

em zona rural, dessa forma, tendo em vista que os documentos acostados 

na inicial não são suficientes para a instrução do feito (Súmula 149 STJ). 

Neste modo, nos termos do art. 321 do CPC, INTIME-SE a parte Autora 

para emendar a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, IV do CPC.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 157399 Nr: 3176-90.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Linalva dos Santos e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 157399

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Trata-se de ação que visa a obtenção de Benefício Previdenciário.

Em análise detida dos autos, verifica-se que a autora não juntou 

documentos suficientes até mesmo para evidenciar que a mesma laborou 

em zona rural, dessa forma, tendo em vista que os documentos acostados 

na inicial não são suficientes para a instrução do feito (Súmula 149 STJ). 

Neste modo, nos termos do art. 321 do CPC, INTIME-SE a parte Autora 

para emendar a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, IV do CPC.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 151827 Nr: 985-72.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosinéia Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com tais considerações, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL 

formulado pela autora, com resolução do mérito, forte no art. 487, I, do 

CPC, para condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 

ao pagamento, de uma só vez, das parcelas dos benefícios de 

auxílio-maternidade, no valor de 1 (um) salário mínimo vigente à época do 

nascimento de seu filho(a), corrigidos monetariamente e acrescidos de 

juros nos termos acima especificados.Condeno a parte requerida ao 

pagamento de honorários advocatícios, que arbitro no percentual de 20% 

(vinte por cento) sobre as parcelas vencidas, nos termos do Enunciado 

111 do STJ. Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento de custas, 

nos termos do Enunciado 178 do STJ.Considerando que o valor é inferior a 
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1000 (mil) salários mínimos, consoante o art. 496 § 3º, I do CPC, deixo de 

remeter os autos para reexame necessário.Nestes termos, sai a autarquia 

ré e demais presentes intimados, já que o INSS foi devidamente intimado e 

não compareceu ao ato. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Nada mais 

foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a presente 

audiência, cujo termo, após lido e achado, vai devidamente assinado por 

mim e pelos presentes. Kátia Rodrigues OliveiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 151848 Nr: 992-64.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariluce da Silva Moura Guia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar a parte requerida, Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a pagar à parte autora o benefício de 

aposentadoria rural desde o requerimento administrativo em 10.07.2017, 

observado prazo prescricional quinquenal devendo incidir sobre os 

valores: correção monetária pelo IPCA-E desde o indeferimento do pedido 

administrativo e juros conforme a remuneração da caderneta de poupança 

desde a citação, nos termos do RE 870947, julgamento em 

20.09.2017/STF.Tendo em vista a presente decisão considerando que se 

trata de verba alimentar com fundamento no art. 300 do CPC, concedo a 

antecipação de Tutela para que o INSS implante o benefício do autor em 

trinta dias sob pena de multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 

20.000.00 (vinte mil reais).Condeno a parte requerida ao pagamento de 

honorários advocatícios, que arbitro no percentual de 20% (vinte por 

cento) (art.85, §3º, I do CPC) sobre as parcelas vencidas até a prolação 

da sentença, nos termos do Enunciado 111 do STJ.Nestes termos, dou por 

intimado a autarquia ré já que o INSS foi devidamente intimado e não 

compareceu ao ato e demais presentes. Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se.Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se 

encerrou a presente audiência, cujo termo, após lido e achado, vai 

devidamente assinado por mim e pelos presentes. Kátia Rodrigues 

OliveiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 144148 Nr: 5822-10.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vicencia Aleluia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

 VISTOS EM CORREIÇÃO,

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por VICENCIA ALELUIA DA 

SILVA em face da decisão que indeferiu a justiça gratuita constante à Ref. 

11.

Sustenta a Embargante que houve contradição na decisão supracitada 

que não concedeu a tutela antecipada pretendida e indeferiu o beneficio 

da assistência judiciaria gratuita.

É o relatório necessário.

Fundamento. Decido.

O Embargos de Declaração têm a finalidade de esclarecer, tornar claro o 

julgado, sem lhe modificar, em princípio, sua substância; não operam novo 

julgamento, pois simplesmente deve afastar pontos contraditórios, suprir 

omissões e esclarecer obscuridades porventura encontradas na 

sentença.

 A Embargante interpôs os presentes embargos de declaração aduzindo 

que a sentença foi contraditória.

Analisando minuciosamente a sentença atacada verifico que os embargos 

merecem provimento.

Isto porque, com o recurso de Embargos, a parte Autora junta aos autos 

documentos que comprovam sua hipossuficiência, fazendo assim jus ao 

beneficio pleiteado.

Dito isto, CONHEÇO e ACOLHO o Embargo de Declaração, com o fim de 

reformar a decisão de ref.11, e DEFERIR o beneficio da justiça gratuita à 

parte Autora, tendo em vista os documentos juntados à Ref.14.

Considerando o pedido de dispensa da audiência previa de conciliação 

constante na inicial, CITE-SE a parte Requerida no endereço indicado na 

petição inicial, para querendo, no prazo legal contestar a ação na forma do 

artigo 335 do CPC/2015.

CITE-SE.

P.I.C

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 144048 Nr: 5788-35.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniele Picazewicz de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A seguir foi proferida sentença nos seguintes termos:

1. HOMOLOGO a desistência da ação para os fins dos artigos 200, 

parágrafo único e 485, VIII, ambos do CPC, e, por consequência, 

EXTINGUE-SE o processo sem resolução do mérito. Sem custas ou 

honorários, face a gratuidade processual.

2. Com o decurso do prazo recursal, ARQUIVEM-SE imediatamente os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

3. Publicada em audiência. R.I.C.

Nestes termos, dou por intimado o INSS e demais presentes. Publique-se. 

Registre-se. Cumpra-se.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo, após lido e achado, vai devidamente 

assinado por mim e pelos presentes.

 Kátia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 144117 Nr: 5808-26.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erondina das Dores de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art.487, I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial, ficando a(o) autor(a) isenta do 

pagamento das custas e despesas processuais, por se tratar de parte 

beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita.Incabível o reexame 

necessário.P. I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.Dou 

por intimado o INSS e demais presentes. Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se.Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se 

encerrou a presente audiência, cujo termo, após lido e achado, vai 

devidamente assinado por mim e pelos presentes. Kátia Rodrigues 

OliveiraJuíza de DireitoADVOGADO(A)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 148859 Nr: 8348-47.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelina Sebastiana da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joedil Marciano Pires da Silva - 

OAB:10229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC/2015, vez que não 
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houve o preenchimento dos requisitos necessários para a obtenção do 

benefício pretendido.Concedo os benef íc ios da Just iça 

Gratuita.P.R.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 158383 Nr: 3524-11.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinete Rondon da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, INDEFIRO a tutela antecipada com o fim de obtenção do benefício 

previdenciário c/c pedido de antecipação de tutela, tendo em vista não 

restando demonstrado nos autos a prova inequívoca da verossimilhança 

das alegações do requerente quanto ao seu direito, mormente 

considerando que a prova da condição de segurado especial será 

colacionada também através de prova testemunhal.A praxe e a própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece 

às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando ainda contra os princípios 

da celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Assim, como forma de dar maior 

efetividade à jurisdição, determino desde já a citação do requerido nos 

termos do artigo 183 c/c 335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo 

de contestação, havendo manifestação, vista ao autor no prazo de 10 

dias.Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos 

o referido requerimento indeferido.Defiro o pedido de Justiça 

Gratuita.Designo a audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento para 

o dia 30 de janeiro de 2019, às 16h30min.Intime-se a parte autora para 

indicar o rol de testemunhas no prazo de 10 (dez) dias.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 156835 Nr: 2960-32.2018.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito , Poupança e Investimento do 

Sudoeste MT/PA - SICREDI SUDOESTE - MT/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COHAB GÁS E AGUA LTDA ME, José Andrei 

Agueiro Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por esta razão, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo de ref. 15 e, consequentemente JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução de mérito, o que faço com fulcro assente no 

artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil.Expeça-se ofício ao DETRAN 

a fim de que seja realizado o desbloqueio no registro do veículo, conforme 

previsto no acordo homologado.P.I.C.Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 158572 Nr: 3607-27.2018.811.0028

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMDS, LWdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:4493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO:158572

DECISÃO

Vistos em correição,

Defiro o benefício da justiça gratuita.

Cite-se eventuais interessados e dê-se vistas ao MP para manifestação 

no prazo de 05 (cinco) dias na forma do art.109 da Lei 6.015/73.

Decorrido o prazo, certifique-se caso necessário e façam os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 144506 Nr: 5988-42.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WCdB, Lourenço João de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferida decisão nos seguintes termos:

 1. DEFIRO o requerimento. Concedo o prazo de 60 (sessenta) dias para 

juntada do indeferimento administrativo.

2. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, CONCLUSOS.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo, após lido e achado, vai devidamente 

assinado por mim e pelos presentes.

 Kátia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 149317 Nr: 12-20.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Marques de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar a parte requerida, Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a pagar à parte autora o benefício de 

pensão por morte desde a data do requerimento administrativo 

(05.01.2018), devendo incidir sobre os valores: correção monetária pelo 

IPCA-E desde a data do requerimento administrativo e juros conforme a 

remuneração da caderneta de poupança desde a citação, nos termos do 

RE 870947, julgamento em 20.09.2017/STF.Condeno a parte requerida ao 

pagamento de honorários advocatícios, que arbitro no percentual de 20% 

(vinte por cento) (art.85, §3º, I do CPC/2015) do valor da condenação. 

Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento de custas, nos termos do 

Enunciado 178 do STJ.Deixo de remeter os autos ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, tendo em vista que o direito controvertido 

não excede a 1000 (mil) salários mínimos, art. 496, § 3º, I do 

CPC/2015.Tendo em vista a presente decisão considerando que se trata 

de verba alimentar com fundamento no art. 300 do CPC, concedo a 

antecipação de Tutela para que o INSS implante o benefício do autor em 

trinta dias sob pena de multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 

20.000.00 (vinte mil reais).Nestes termos, dou por intimado a autarquia ré 

já que o INSS foi devidamente intimado e não compareceu e os demais 

presentes. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Nada mais foi dito e nem 

perguntado, razão por que se encerrou a presente audiência, cujo termo, 

após lido e achado, vai devidamente assinado por mim e pelos presentes. 

Kátia Rodrigues OliveiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 146809 Nr: 7444-27.2017.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEANDERSON MARTINS RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e por tudo o mais que nos autos consta, com fulcro no 

art.487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE a presente ação, para tornar 

definitiva a liminar concedida, consolidando nas mãos do autor o domínio e 

a posse plena do bem descrito na exordial, tornando definitiva sua 

apreensão.Fica facultado ao autor a venda do referido bem, na forma do 

artigo 2º, do Decreto-lei nº 911/69, devendo ser oficiado, se for o caso, ao 

DETRAN ou órgão similar, comunicando que o autor encontra-se 

autorizado a proceder à transferência do bem a terceiros que 

indicar.Condeno a requerida ao pagamento de custas e honorários que 

arbitro em 10% sob o valor da causa.P.I.CTransitada em julgado a 

presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 158837 Nr: 3698-20.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Catarina de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 158837

DECISÃO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Trata-se de Ação Previdenciária para Concessão de Pensão por Morte de 

Segurado Especial.

A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.

 Dessa forma, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 06 de Fevereiro de 2019, às 14h30min.

Como forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino desde já a 

citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC e intimação 

para comparecimento em audiência.

Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo manifestação, 

vista ao autor no prazo de 10 dias.

Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos 

o referido requerimento indeferido.

Defiro o pedido de Justiça Gratuita.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 149065 Nr: 8451-54.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICILIO FRANCISCO DE SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 149065

DESPACHO

 VISTOS EM CORREIÇÃO,

Considerando a juntada de ref.14, designo audiência de conciliação, 

instrução e julgamento para o dia 06 de Fevereiro de 2019, às 15h00min.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 145026 Nr: 6234-38.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divina de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferida DECISÃO nos seguintes termos:

Vistos,

1. DEFIRO o requerimento. Concedo o prazo de 05 (cinco) para juntada de 

documentos, sob pena de extinção do feito, após vistas ao INSS.

2. Com o aporte dos documentos, CONCLUSOS.

3. Às providências necessárias.

Dou por intimado o INSS e demais presentes. Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo, após lido e achado, vai devidamente 

assinado por mim e pelos presentes.

 Kátia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 144946 Nr: 6170-28.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilce de Paula da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferida sentença nos seguintes termos:

Vistos,

Trata-se de Ação para Concessão de Benefício Previdenciário de Pensão 

por Morte em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS 

asseverando a parte autora era dependente do de cujus, sendo que a 

renda familiar não é suficiente para sua manutenção, fazendo jus ao 

benefício.

Requer, por fim, a concessão de pensão por morte.

Citada, a requerida apresentou contestação.

É o simples relato,

Decido.

Em que pese às razões apresentadas pela parte autora, observa-se que 

os requisitos necessários para a concessão da pensão por morte não 

restaram presentes. Conforme o artigo 16, incisos I, II e § 1º da lei 

8.213/91 existindo na ordem de vocação hereditária cônjuge fica excluído 

o direito a pensão para os pais. No caso em tela quando o falecimento da 

Sra. Maria, conforme depoimento das testemunhas ouvidas nesta 

assentada, a falecida era casada com o Sr. Luiz e quando do falecimento 

da mesma o referido sr. Ainda era vivo. Assim sendo fica excluído o 

direito de pensão por morte a genitora nos termos do art. 16, inciso I, II e § 

1º da lei 8.213/91, não sendo necessárias maiores perquirições acerca do 

assunto.

Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por 

consequência, EXTINGO o processo com resolução de mérito na forma do 

art. 487, I do CPC, ante a ausência de comprovação dos requisitos 

necessários à concessão do benefício.

ISENTO a parte autora quanto ao pagamento das custas processuais e 

honorários.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 
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anotações necessárias.

Sai a autarquia ré e demais presentes, INTIMADOS da presente decisão.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo, após lido e achado, vai devidamente 

assinado por mim e pelos presentes.

 Kátia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 149792 Nr: 195-88.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARCIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de Amparo Social 

formulado pelo(a) autor(a) em face do Instituto Nacional do Seguro Social 

– INSS. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita. Condeno o autor ao 

pagamento de custas e honorários que ora árbitro em 10% sob o valor da 

causa, mas declaro inexigível ante o benefício da AJP.R.I.C.Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 150256 Nr: 352-61.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Domingos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiane Corbelino Laccal da 

Silva - OAB:9409/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar o INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento mensal à parte autora do 

benefício da auxilio doença acidentário, desde o dia 22.12.2017 (data de 

cessação indevida) nos termos do art.43 da Lei 8.213/91, observado 

prazo prescricional quinquenal devendo incidir sobre os valores: correção 

monetária pelo IPCA-E desde o indeferimento do requerimento 

administrativo e juros conforme a remuneração da caderneta de poupança 

desde a citação, nos termos do RE 870947, julgamento em 

20.09.2017/STF.Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, que arbitro no percentual de 20% (vinte por cento) (art.85, 

§3º, I do CPC/2015) do valor da condenação. Condeno, ainda, a parte 

requerida ao pagamento de custas, nos termos do Enunciado 178 do 

STJ.Deixo de remeter os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, tendo em vista que o direito controvertido não excede a 1000 (mil) 

salários mínimos, art. 496, § 3º, I do CPC/2015.Tendo em vista a presente 

decisão considerando que se trata de verba alimentar com fundamento no 

art. 300 do CPC, concedo a antecipação de Tutela para que o INSS 

implante o benefício do autor em trinta dias sob pena de multa diária de R$ 

200,00 até o limite de R$ 20.000.00 (vinte mil reais).A teor do que dispõe o 

Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta sentença:1.Nome do 

Segurado: Jose Domingos da Silva.2.Benefício concedido: Auxílio Doença 

acidentário.3.Data do início do benefício: 22.12.2017.4.Renda mensal 

inicial: A calcular, nos termos do art.29, II da Lei 8.213/91.5.Data início do 

pagamento: 30 dias da intimação da sentença (caso ainda não tenha sido 

implantado).P.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 152794 Nr: 1406-62.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA CREODETE DE CAMPOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar o INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento mensal à parte autora do 

benefício da auxilio doença, desde o dia 05.12.2017 (dia do indeferimento 

do requerimento administrativo) nos termos do art.43 da Lei 8.213/91, 

observado prazo prescricional quinquenal devendo incidir sobre os 

valores: correção monetária pelo IPCA-E desde o indeferimento do 

requerimento administrativo e juros conforme a remuneração da caderneta 

de poupança desde a citação, nos termos do RE 870947, julgamento em 

20.09.2017/STF.Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, que arbitro no percentual de 20% (vinte por cento) (art.85, 

§3º, I do CPC/2015) do valor da condenação. Condeno, ainda, a parte 

requerida ao pagamento de custas, nos termos do Enunciado 178 do 

STJ.Deixo de remeter os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, tendo em vista que o direito controvertido não excede a 1000 (mil) 

salários mínimos, art. 496, § 3º, I do CPC/2015.Tendo em vista a presente 

decisão considerando que se trata de verba alimentar com fundamento no 

art. 300 do CPC, concedo a antecipação de Tutela para que o INSS 

implante o benefício do autor em trinta dias sob pena de multa diária de R$ 

200,00 até o limite de R$ 20.000.00 (vinte mil reais).A teor do que dispõe o 

Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta sentença:1.Nome do 

Segurado: Antônia Creodete de Campos Pereira2.Benefício concedido: 

Auxílio Doença3.Data do início do benefício: 05.12.2017.4.Renda mensal 

inicial: A calcular, nos termos do art.29, II da Lei 8.213/91.5.Data início do 

pagamento: 30 dias da intimação da sentença (caso ainda não tenha sido 

implantado).P.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 159332 Nr: 3858-45.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dorvalina Marina da Silva Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 159332

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Trata-se de ação que visa a obtenção de Benefício Previdenciário.

Em análise detida dos autos, verifica-se que a autora não juntou o 

indeferimento do requerimento administrativo e nem documentos 

suficientes até mesmo para evidenciar que a mesma laborou em zona 

rural, dessa forma, tendo em vista que os documentos acostados na inicial 

não são suficientes para a instrução do feito (Súmula 149 STJ). Neste 

modo, nos termos do art. 321 do CPC, INTIME-SE a parte Autora para 

emendar a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, IV do CPC.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 149797 Nr: 197-58.2018.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito Financiamento e 

Investimento-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERONICA MARIA DE ARRUDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 149797

SENTENÇA

VISTOS,

BV FINANCEIRA S/A CFI ajuizou a presente Ação de Busca e Apreensão 

em face de VERONICA MARIA DE ARRUDA SILVA com suporte no 
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Decreto-lei nº 911/69, buscando o bem descrito na inicial, alienado 

fiduciariamente em garantia.

A liminar foi deferida à (ref. 06)

A autora manifesta-se pela desistência da ação, tendo em vista a quitação 

do contrato objeto da presente demanda (ref.17).

É o relato do essencial.

Eis o relatório. Decido.

Inicialmente cumpre registrar que a conciliação pressupõe a existência de 

partes divergentes, com interesses conflitantes, que, de comum acordo, 

fazem concessões recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio.

A livre manifestação da vontade das partes em encerrar o litígio tem que 

ser respeitada pelo julgador, não podendo sofrer interferência indevida já 

que a este, salvo nas hipóteses de grosseira ilegalidade, cabe apenas 

averiguar o aspecto formal do ato e, se resguardado pela legalidade, 

ratificá-lo.

Por esta razão, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, o 

que faço com fulcro assente no artigo 485, incisos IV e VI, do CPC/2015.

Após, oficie-se ao DETRAN para que proceda a baixa do bloqueio judicial 

no bem indicado na inicial.

P.R.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 159410 Nr: 3884-43.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Conceição de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 159410

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Trata-se de ação que visa a obtenção de Benefício Previdenciário.

Em análise detida dos autos, verifica-se que a autora não juntou o 

indeferimento do requerimento administrativo, nem documentos suficientes 

até mesmo para evidenciar que a mesma laborou em zona rural, dessa 

forma, verifico que os documentos acostados na inicial não são 

suficientes para a instrução do feito (Súmula 149 STJ).

 Neste modo, nos termos do art. 321 do CPC, INTIME-SE a parte Autora 

para emendar a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, IV do CPC.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 145356 Nr: 6456-06.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Clara da Silva Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar a parte requerida, Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a pagar à parte autora o benefício de 

pensão por morte desde a data do requerimento administrativo 

(18.08.2017), devendo incidir sobre os valores: correção monetária pelo 

IPCA-E desde a data do requerimento administrativo e juros conforme a 

remuneração da caderneta de poupança desde a citação, nos termos do 

RE 870947, julgamento em 20.09.2017/STF.Condeno a parte requerida ao 

pagamento de honorários advocatícios, que arbitro no percentual de 20% 

(vinte por cento) (art.85, §3º, I do CPC/2015) do valor da condenação. 

Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento de custas, nos termos do 

Enunciado 178 do STJ.Deixo de remeter os autos ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, tendo em vista que o direito controvertido 

não excede a 1000 (mil) salários mínimos, art. 496, § 3º, I do 

CPC/2015.Tendo em vista a presente decisão considerando que se trata 

de verba alimentar com fundamento no art. 300 do CPC, concedo a 

antecipação de Tutela para que o INSS implante o benefício do autor em 

trinta dias sob pena de multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 

20.000.00 (vinte mil reais).Nestes termos, dou por intimado a autarquia ré 

já que o INSS foi devidamente intimado e não compareceu e os demais 

presentes. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Nada mais foi dito e nem 

perguntado, razão por que se encerrou a presente audiência, cujo termo, 

após lido e achado, vai devidamente assinado por mim e pelos presentes. 

Kátia Rodrigues OliveiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 145865 Nr: 6792-10.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdirene Fatima Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com tais considerações, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL 

formulado pela autora, com resolução do mérito, forte no art. 487, I, do 

CPC, para condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 

ao pagamento, de uma só vez, das parcelas dos benefícios de 

auxílio-maternidade, no valor de 1 (um) salário mínimo vigente à época do 

nascimento dos filhos, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros 

nos termos acima especificados.Condeno a parte requerida ao pagamento 

de honorários advocatícios, que arbitro no percentual de 20% (vinte por 

cento) sobre as parcelas vencidas, nos termos do Enunciado 111 do STJ. 

Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento de custas, nos termos do 

Enunciado 178 do STJ.Considerando que o valor é inferior a 1000 (mil) 

salários mínimos, consoante o art. 496 § 3º, I do CPC, deixo de remeter os 

autos para reexame necessário.Nestes termos, sai a autarquia ré e 

demais presentes intimados, já que o INSS foi devidamente intimado e não 

compareceu ao ato. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Nada mais foi 

dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a presente audiência, 

cujo termo, após lido e achado, vai devidamente assinado por mim e pelos 

presentes. Kátia Rodrigues OliveiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 146079 Nr: 6970-56.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Benedito de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar a parte requerida, Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a pagar à parte autora o benefício de 

pensão por morte desde a data do requerimento administrativo 

(11.01.2018), devendo incidir sobre os valores: correção monetária pelo 

IPCA-E desde a data do requerimento administrativo e juros conforme a 

remuneração da caderneta de poupança desde a citação, nos termos do 

RE 870947, julgamento em 20.09.2017/STF.Condeno a parte requerida ao 

pagamento de honorários advocatícios, que arbitro no percentual de 20% 

(vinte por cento) (art.85, §3º, I do CPC/2015) do valor da condenação. 

Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento de custas, nos termos do 

Enunciado 178 do STJ.Deixo de remeter os autos ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, tendo em vista que o direito controvertido 

não excede a 1000 (mil) salários mínimos, art. 496, § 3º, I do 

CPC/2015.Tendo em vista a presente decisão considerando que se trata 

de verba alimentar com fundamento no art. 300 do CPC, concedo a 

antecipação de Tutela para que o INSS implante o benefício do autor em 

trinta dias sob pena de multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 

20.000.00 (vinte mil reais).Nestes termos, dou por intimado a autarquia ré 

já que o INSS foi devidamente intimado e não compareceu e os demais 

presentes. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Nada mais foi dito e nem 

perguntado, razão por que se encerrou a presente audiência, cujo termo, 
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após lido e achado, vai devidamente assinado por mim e pelos presentes. 

Kátia Rodrigues OliveiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 145443 Nr: 6513-24.2017.811.0028

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PGdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para o fim de declarar 

TOLENTINO GOMES pai biológico de PAULO GOMES DE ARRUDA. 

Certificado o trânsito em julgado, determino a expedição do mandado de 

averbação do nome do pai, ao Cartório de Registro Civil no qual o autor foi 

registrado, bem como a inclusão dos avós paternos. Defiro o Benefício da 

Assistência Judiciária Gratuita às partes.P.I.C.Transitada em julgado a 

presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 140927 Nr: 4494-45.2017.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito Financiamento e 

Investimento-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzinete Rondon Pereira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 140927

SENTENÇA

VISTOS EM CORREIÇÃO,

BV FINANCEIRA S/A CFI ajuizou a presente Ação de Busca e Apreensão 

em face de LUZINETE RONDON PEREIRA LEITE, com suporte no Decreto-lei 

nº 911/69, buscando o bem descrito na inicial, alienado fiduciariamente em 

garantia.

A liminar foi deferida à (ref. 05.)

A autora manifesta-se pela desistência da ação, tendo em vista a quitação 

do contrato objeto da presente demanda (ref.23).

É o relato do essencial.

Eis o relatório. Decido.

Inicialmente cumpre registrar que a conciliação pressupõe a existência de 

partes divergentes, com interesses conflitantes, que, de comum acordo, 

fazem concessões recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio.

A livre manifestação da vontade das partes em encerrar o litígio tem que 

ser respeitada pelo julgador, não podendo sofrer interferência indevida já 

que a este, salvo nas hipóteses de grosseira ilegalidade, cabe apenas 

averiguar o aspecto formal do ato e, se resguardado pela legalidade, 

ratificá-lo.

Por esta razão, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, o 

que faço com fulcro assente no artigo 485, incisos IV e VI, do CPC/2015.

Após, oficie-se ao DETRAN para que proceda a baixa do bloqueio judicial 

no bem indicado na inicial.

E intime o Sr. Oficial de Justiça para que proceda a devolução do mandado 

de busca e apreensão, deposito e citação sem cumprimento.

P.R.I.C. Custas pelo autor.

 Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 152885 Nr: 1445-59.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Auxiliadora Delmao de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 142885

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de Ação Previdenciária para Concessão de Pensão por Morte.

A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.

 Dessa forma, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 18 de Outubro de 2018, às 15h30min.

Como forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino desde já a 

citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC e intimação 

para comparecimento em audiência.

Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo manifestação, 

vista ao autor no prazo de 10 dias.

Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos 

o referido requerimento indeferido.

Defiro o pedido de Justiça Gratuita.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 152703 Nr: 1375-42.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO NORBERTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 152703

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de Ação Previdenciária para Concessão de Aposentadoria Por 

Idade rural.

A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.

 Dessa forma, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 28 de Novembro de 2018, às 15h00min.

Como forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino desde já a 

citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC e intimação 

para comparecimento em audiência.

Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo manifestação, 

vista ao autor no prazo de 10 dias.

Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos 

o referido requerimento indeferido.

Defiro o pedido de Justiça Gratuita.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 152717 Nr: 1377-12.2018.811.0028

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Nilce de Arruda Rosario

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 152717

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de Ação Previdenciária para Concessão de Aposentadoria Por 

Idade rural.

A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.

 Dessa forma, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 28 de Novembro de 2018, às 14h30min.

Como forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino desde já a 

citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC e intimação 

para comparecimento em audiência.

Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo manifestação, 

vista ao autor no prazo de 10 dias.

Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos 

o referido requerimento indeferido.

Defiro o pedido de Justiça Gratuita.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 152683 Nr: 1361-58.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bernadete Luiza da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 152683

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de Ação Previdenciária para Concessão de Pensão por Morte de 

Segurado Especial.

A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.

 Dessa forma, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 28 de Novembro de 2018, às 14h00min.

Como forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino desde já a 

citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC e intimação 

para comparecimento em audiência.

Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo manifestação, 

vista ao autor no prazo de 10 dias.

Verifica-se que não foi trazido aos autos o indeferimento do pedido 

administrativo, que conforme recente decisão junto ao Plenário do STF, de 

que é exigido antes de o segurado recorrer à Justiça para concessão de 

benefício previdenciário, intime-se o autor para juntar o pedido de 

indeferimento administrativo no prazo de 15 (quinze) dias.

Defiro o pedido de Justiça Gratuita.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 151191 Nr: 714-63.2018.811.0028

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN AUTO POSTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Benedito de Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE RICARDO STRAPAZZON 

DETOFOL - OAB:4234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 151191

DESPACHO

Vistos,

Analisando detidamente os autos, verifico que a autora deixou de requerer 

o benefício da justiça gratuita bem como não recolheu as taxas e custas 

judiciais.

Assim, INTIME-SE para que no prazo de 30 (trinta) dias efetue o 

recolhimento das custas sob pena de extinção sem julgamento do mérito 

(art.456, §1º, CNGC), ou ainda, caso requeira o benefício da assistência 

judiciária, com fundamento no §2º do art.99 do CPC, INTIME-SE para, em 

igual prazo, comprovar a necessidade à concessão do benefício da 

assistência sob pena de indeferimento.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 145853 Nr: 6787-85.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Delgado de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A seguir foi proferida decisão nos seguintes termos:

1. CERTIFIQUE-SE quanto a apresentação da contestação.

2. Após, CONCLUSOS para sentença.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo, após lido e achado, vai devidamente 

assinado por mim e pelos presentes.

 Kátia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

ADVOGADO(A)

Autor(a): _________________________________________________

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 145466 Nr: 6521-98.2017.811.0028

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FdAS, WLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 15466

SENTENÇA

VISTOS,

Trata-se de Ação de homologação de acordo proposta por Franciely de 

Almeida Souza e Wellyngton Luiz dos Santos.

As partes compuseram acordo amigavelmente e postulam a homologação 

do mesmo.

É o relatório.

Decido.

Cumpre registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes 

divergentes, com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem 

concessões recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio.
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Preconiza o artigo 139, incisos II e V do Código de Processo Civil que o juiz 

velará pela rápida solução do litígio, buscando atingir a conciliação das 

partes, sendo que, caso isso ocorra, o processo será decidido com 

resolução do mérito.

 Desta forma, o acordo entabulado pelas partes será homologado pelo juiz, 

que atuará como terceiro imparcial, atribuindo validade à conciliação.

Assim, a homologação do acordo pelo magistrado possui o condão de 

atribuir validade de decisão judicial ao acordo, sendo que o juiz somente 

procederá a esse ato quando entender que a forma em que o acordo foi 

realizado pelas partes, atende não somente à legislação pertinente ao 

caso, como, também, seu senso de justiça.

A livre manifestação da vontade das partes em encerrar o litígio tem que 

ser respeitada pelo julgador, não podendo sofrer interferência indevida já 

que a este, salvo nas hipóteses de grosseira ilegalidade, cabe apenas 

averiguar o aspecto formal do ato e, se resguardado pela legalidade, 

ratificá-lo.

Desta forma, verificada a presença dos requisitos legais a validar o 

acordo, o juiz o homologará, não havendo se falar em qualquer nulidade 

do ato, quando não se vislumbre prejuízo para as partes.

Por esta razão, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo de ref. 108 e, consequentemente JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução de mérito, o que faço com fulcro assente no 

artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil.

P.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147235 Nr: 7631-35.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clarinda do Nascimento Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A seguir foi proferida sentença nos seguintes termos:

Vistos,

Trata-se de Ação para Concessão de Benefício Previdenciário de Pensão 

por Morte em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS 

asseverando a parte autora era dependente do de cujus, sendo que a 

renda familiar não é suficiente para sua manutenção, fazendo jus ao 

benefício.

Requer, por fim, a concessão de pensão por morte.

Citada, a requerida apresentou contestação.

É o simples relato.

Decido.

Em que pese às razões apresentadas pela parte autora, observa-se que 

os requisitos necessários para a concessão da pensão por morte não 

restaram presentes. Ademais, não consta dos autos início de prova 

material, eis que os documentos juntados não demonstram a qualidade de 

segurado especial do de cujus, bem como a certidão de óbito aponta o Sr. 

Jesuel como “vendedor autônomo”. Ademais, verifica-se a ausência das 

partes, devidamente intimados para comparecer a presente audiência, 

ficando prejudicada a prova testemunhal.

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por 

consequência, EXTINGO o processo com resolução de mérito na forma do 

art. 487, I do CPC, ante a ausência de comprovação dos requisitos 

necessários à concessão do benefício.

ISENTO a parte autora quanto ao pagamento das custas processuais e 

honorários.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

P.R.I.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo, após lido e achado, vai devidamente 

assinado por mim e pelos presentes.

 Kátia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147044 Nr: 7542-12.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Jose da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A seguir foi proferida sentença nos seguintes termos:

1. HOMOLOGO a desistência da ação para os fins dos artigos 200, 

parágrafo único e 485, VIII, ambos do CPC, e, por consequência, 

EXTINGUE-SE o processo sem resolução do mérito. Sem custas ou 

honorários, face a gratuidade processual.

2. Com o decurso do prazo recursal, ARQUIVEM-SE imediatamente os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

3. Publicada em audiência. R.I.C.

Nestes termos, dou por intimado o INSS e demais presentes. Publique-se. 

Registre-se. Cumpra-se.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo, após lido e achado, vai devidamente 

assinado por mim e pelos presentes.

 Kátia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 144019 Nr: 5785-80.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosalina Pereira de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de Amparo Social 

formulado pelo(a) autor(a) em face do Instituto Nacional do Seguro Social 

– INSS. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita. Sem custas. Árbitro os 

honorários em 10% sobre o valor da causa, mas declaro inexigível ante o 

benefício da aj.P.R.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 152639 Nr: 1342-52.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angela Maria da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLY FERNANDA 

MELCHERT - OAB:18610/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC/2015, vez que não 

houve o preenchimento dos requisitos necessários para a obtenção do 

benefício pretendido.Concedo os benefícios da Justiça Gratuita. Condeno 

a autora ao pagamento de custas e honorários que árbitro em 10% sobre 

o valor da causa, todavia declaro inexigível ante o benefício da 

AJ.P.R.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as 

baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 160654 Nr: 4430-98.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, INDEFIRO a tutela antecipada com o fim de obtenção do benefício 
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previdenciário c/c pedido de antecipação de tutela, tendo em vista não 

restando demonstrado nos autos a prova inequívoca da verossimilhança 

das alegações do requerente quanto ao seu direito, mormente 

considerando que a prova da condição de segurado especial será 

colacionada também através de prova testemunhal.A praxe e a própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece 

às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando ainda contra os princípios 

da celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Assim, como forma de dar maior 

efetividade à jurisdição, determino desde já a citação do requerido nos 

termos do artigo 183 c/c 335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo 

de contestação, havendo manifestação, vista ao autor no prazo de 10 

dias.Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos 

o referido requerimento indeferido.Defiro o pedido de Justiça 

Gratuita.Designo a audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento para 

o dia 20 de fevereiro de 2019, às 15h30min.Intime-se a parte autora para 

indicar o rol de testemunhas no prazo de 10 (dez) dias.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 154011 Nr: 1883-85.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCdSNdS, LCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG, SdEdE-S, CEdE-C

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso e, por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, 

I, CPC/2015 JULGO PROCEDENTE o pedido da exordial, confirmando a 

liminar deferida nos autos, para CONDENAR O ESTADO DE MATO 

GROSSO na obrigação de fazer consistente em assegurar à Requerente o 

direito de ser matriculada no 1º ano do Ensino Fundamental da instituição 

de ensino supra.Dê ciência ao I.R do Ministério Público.Sem custas e sem 

honorários advocatícios, consoante o art. 10, XXII, da Constituição 

Estadual.Diante do valor atribuído à causa, deixo de remeter o processo à 

remessa necessár ia,  nos termos do ar t .  496 § 3. º 

CPC/2015.P.R.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147357 Nr: 7689-38.2017.811.0028

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPSL, AdSL, MCdSG, AdSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por esta razão, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo apresentado à ref. 18 e, consequentemente, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, o que faço com fulcro 

assente no artigo 487, inciso III, “b” do CPC/2015.Defiro os benefícios da 

Justiça Gratuita.Expeça-se o termo de guarda. P.I.C.Transitada em julgado 

a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 146106 Nr: 6978-33.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suzely Gonçalina de Albuquerque Mattos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar o INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento mensal à parte autora do 

benefício da aposentadoria por invalidez permanente, em conversão ao 

benefício de auxílio-doença (NB 31/545.223.088/9) percebido pela 

Requerente, desde a publicação da sentença, observado prazo 

prescricional quinquenal devendo incidir sobre os valores: correção 

monetária pelo IPCA-E desde o ajuizamento da ação e juros conforme a 

remuneração da caderneta de poupança desde a citação, nos termos do 

RE 870947, julgamento em 20.09.2017/STF.Tendo em vista a presente 

decisão considerando que se trata de verba alimentar com fundamento no 

art. 300 do CPC, DEFIRO a Tutela de urgência antecipada para que o INSS 

converta o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez permanente, em 

trinta dias sob pena de multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 

20.000.00 (vinte mil reais).Condeno a parte requerida ao pagamento de 

honorários advocatícios, que arbitro no percentual de 20% (vinte por 

cento) (art.85, §3º, I do CPC) sobre as parcelas vencidas até a prolação 

da sentença, nos termos do Enunciado 111 do STJ. Condeno, ainda, a 

parte requerida ao pagamento de custas, nos termos do Enunciado 178 do 

STJ.Deixo de remeter os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, tendo em vista que o direito controvertido não excede a 1000 (mil) 

salários mínimos, art. 496, § 3º, I do CPC/2015.A teor do que dispõe o 

Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta sentença:1.Nome do 

Segurado: SUZELY GONÇALINA DE ALBUQUERQUE MATTOS2.Benefício 

concedido: Aposentadoria por Invalidez3.Data do início do benefício: A 

partir da publicação da sentença4.Renda mensal inicial: A calcular. 5.Data 

início do pagamento: 30 dias da intimação da sentença (caso ainda não 

tenha sido implantado).P.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, 

após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 149987 Nr: 265-08.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAMEDES PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 149987

DESPACHO

VISTOS,

Considerando que a autora manifestou pela produção de prova oral, 

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de fevereiro de 

2019 às 14h00min.

Intime-se na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 150692 Nr: 527-55.2018.811.0028

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RHdAL, VMJdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO:150692

SENTENÇA

VISTOS

As partes postulam a homologação do acordo na presente execução.

É o relatório.

Decido.

Cumpre registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes 
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divergentes, com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem 

concessões recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio.

Preconiza o artigo 139, incisos II e V do Código de Processo Civil que o juiz 

velará pela rápida solução do litígio, buscando atingir a conciliação das 

partes, sendo que, caso isso ocorra, o processo será decidido com 

resolução do mérito.

 Desta forma, o acordo entabulado pelas partes será homologado pelo juiz, 

que atuará como terceiro imparcial, atribuindo validade à conciliação.

Assim, a homologação do acordo pelo magistrado possui o condão de 

atribuir validade de decisão judicial ao acordo, sendo que o juiz somente 

procederá a esse ato quando entender que a forma em que o acordo foi 

realizado pelas partes, atende não somente à legislação pertinente ao 

caso, como, também, seu senso de justiça.

A livre manifestação da vontade das partes em encerrar o litígio tem que 

ser respeitada pelo julgador, não podendo sofrer interferência indevida já 

que a este, salvo nas hipóteses de grosseira ilegalidade, cabe apenas 

averiguar o aspecto formal do ato e, se resguardado pela legalidade, 

ratificá-lo.

Desta forma, verificada a presença dos requisitos legais a validar o 

acordo, o juiz o homologará, não havendo se falar em qualquer nulidade 

do ato, quando não se vislumbre prejuízo para as partes.

Por esta razão, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo e, consequentemente JULGO EXTINTO O PROCESSO com 

resolução de mérito, o que faço com fulcro assente no artigo 487, III, “b” 

do Código de Processo Civil de 2015.

 P.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 153605 Nr: 1747-88.2018.811.0028

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLdAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 153605

SENTENÇA

VISTOS,

Trata-se de Ação de Oferta de Alimentos.

As partes compuseram acordo amigavelmente e postulam a homologação 

do mesmo (ref.19)

É o relatório.

Decido.

Cumpre registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes 

divergentes, com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem 

concessões recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio.

Preconiza o artigo 139, incisos II e V do Código de Processo Civil que o juiz 

velará pela rápida solução do litígio, buscando atingir a conciliação das 

partes, sendo que, caso isso ocorra, o processo será decidido com 

resolução do mérito.

 Desta forma, o acordo entabulado pelas partes será homologado pelo juiz, 

que atuará como terceiro imparcial, atribuindo validade à conciliação.

Assim, a homologação do acordo pelo magistrado possui o condão de 

atribuir validade de decisão judicial ao acordo, sendo que o juiz somente 

procederá a esse ato quando entender que a forma em que o acordo foi 

realizado pelas partes, atende não somente à legislação pertinente ao 

caso, como, também, seu senso de justiça.

A livre manifestação da vontade das partes em encerrar o litígio tem que 

ser respeitada pelo julgador, não podendo sofrer interferência indevida já 

que a este, salvo nas hipóteses de grosseira ilegalidade, cabe apenas 

averiguar o aspecto formal do ato e, se resguardado pela legalidade, 

ratificá-lo.

Desta forma, verificada a presença dos requisitos legais a validar o 

acordo, o juiz o homologará, não havendo se falar em qualquer nulidade 

do ato, quando não se vislumbre prejuízo para as partes.

Por esta razão, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo de ref. 19 e, consequentemente JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução de mérito, o que faço com fulcro assente no 

artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil.

P.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 150563 Nr: 472-07.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José da Silva Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar a parte requerida, Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a pagar à parte autora o benefício de 

aposentadoria rural desde o requerimento administrativo em 29.05.2017, 

observado prazo prescricional quinquenal devendo incidir sobre os 

valores: correção monetária pelo IPCA-E desde o indeferimento do pedido 

administrativo e juros conforme a remuneração da caderneta de poupança 

desde a citação, nos termos do RE 870947, julgamento em 

20.09.2017/STF.Tendo em vista a presente decisão considerando que se 

trata de verba alimentar com fundamento no art. 300 do CPC, concedo a 

antecipação de Tutela para que o INSS implante o benefício do autor em 

trinta dias sob pena de multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 

20.000.00 (vinte mil reais).Condeno a parte requerida ao pagamento de 

honorários advocatícios, que arbitro no percentual de 20% (vinte por 

cento) (art.85, §3º, I do CPC) sobre as parcelas vencidas até a prolação 

da sentença, nos termos do Enunciado 111 do STJ.Nestes termos, dou por 

intimado a autarquia ré já que o INSS foi devidamente intimado e não 

compareceu ao ato e demais presentes. Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se.Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se 

encerrou a presente audiência, cujo termo, após lido e achado, vai 

devidamente assinado por mim e pelos presentes. Kátia Rodrigues 

OliveiraJuíza de DireitoADVOGADO(A)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 152531 Nr: 1283-64.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilha Aiko Hirata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar a parte requerida, Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a pagar à parte autora o benefício de 

aposentadoria rural desde o requerimento administrativo em 27.04.2015 

(data do indeferimento administrativo), observado prazo prescricional 

quinquenal devendo incidir sobre os valores: correção monetária pelo 

IPCA-E desde o indeferimento do pedido administrativo e juros conforme a 

remuneração da caderneta de poupança desde a citação, nos termos do 

RE 870947, julgamento em 20.09.2017/STF.Tendo em vista a presente 

decisão considerando que se trata de verba alimentar com fundamento no 

art. 300 do CPC, concedo a antecipação de Tutela para que o INSS 

implante o benefício do autor em trinta dias sob pena de multa diária de R$ 

200,00 até o limite de R$ 20.000.00 (vinte mil reais).Condeno a parte 

requerida ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro no 

percentual de 20% (vinte por cento) (art.85, §3º, I do CPC) sobre as 

parcelas vencidas até a prolação da sentença, nos termos do Enunciado 

111 do STJ.Nestes termos, dou por intimado a autarquia ré já que o INSS 

foi devidamente intimado e não compareceu ao ato e demais presentes. 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Nada mais foi dito e nem perguntado, 

razão por que se encerrou a presente audiência, cujo termo, após lido e 

achado, vai devidamente assinado por mim e pelos presentes. Kátia 

Rodr igues Ol ive i raJuíza de Dire i toADVOGADO(A)Autor (a ) : 

_________________________________________________
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 145486 Nr: 6540-07.2017.811.0028

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVdC, SGdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, estando satisfatoriamente resguardados os interesses dos 

envolvidos, julgo procedente o pedido contido na inicial, para o fim de, nos 

termos do artigo 487, inciso III, “b” do CPC/2015 c/c art. 226, § 6º da 

Constituição Federal, c/c 1.571, IV do Código Civil, art.24, §único da Lei do 

Divórcio, decretar o divórcio de LUIS VICENTE DE CAMPOS e SUELI 

GOMES DE SOUZA CAMPOS, e ao mesmo tempo HOMOLOGAR o acordo 

pactuado no que tange às condições que o regerão.Nos termos do art. 17, 

§ 1º, da Lei n. 6.515/77, concedo ao cônjuge virago o direito de voltar a 

usar o nome de solteira, qual seja SUELI GOMES DE SOUZA. Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita.P.R.I.C.Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 162108 Nr: 4982-63.2018.811.0028

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BJDS, FGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, estando satisfatoriamente resguardados os interesses dos 

envolvidos, julgo procedente o pedido contido na inicial, para o fim de, nos 

termos do artigo 487, inciso III, “b” do CPC/2015 c/c art. 226, § 6º da 

Constituição Federal, c/c 1.571, IV do Código Civil, art.24, §único da Lei do 

Divórcio, decretar o divórcio de BENEDITO JOÃO DA SILVA E FÁTIMA 

GERALDA DA SILVA, e ao mesmo tempo HOMOLOGAR o acordo 

pactuado no que tange às condições que o regerão.Defiro os benefícios 

da Justiça Gratuita.P.R.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, 

após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 152205 Nr: 1136-38.2018.811.0028

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCAL, MAF, IAS, MCdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por esta razão, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo apresentado à ref. 18 e, consequentemente, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, o que faço com fulcro 

assente no artigo 487, inciso III, “b” do CPC/2015.Expeça-se o termo de 

guarda.P.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas 

as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 162107 Nr: 4981-78.2018.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Domingos de Souza, Edeltrudes de 

Arruda Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR, Gustavo R. Gés Nicoladelli - OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 162107

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por BANCO 

BRASIL S.A, em face de Antonio Domingos de Souza.

Cite-se do executado para, no prazo de 03 (três) dias efetuar o 

pagamento da dívida, sob pena de serem-lhe penhorados quantos bens 

bastem para saldar a execução.

 Fixo desde já os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da ação, conforme art.827, que serão reduzidos pela metade em 

caso de pronto pagamento, na forma do §1º.

No mandado citatório, deverá constar a ordem de penhora e avaliação a 

serem cumpridos pelo Sr. Oficial de Justiça tão logo decorrido o prazo sem 

o efetivo pagamento (art.829 e 830 do CPC/2015).

Não sendo encontrado o executado, serão arrestados quantos bens 

bastem para saldar a execução.

Expeça-se a certidão de execução na forma do art.828 do CPC/2015.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 151821 Nr: 982-20.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Deuzimar de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de Amparo Social 

formulado pelo(a) autor(a) em face do Instituto Nacional do Seguro Social 

– INSS. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita, Condeno a parte 

autora ao pagamento de custas e honorários que árbitro em 10% sobre o 

valor da causa, todavia declaro inexigível ante o benefício da 

AJ.P.R.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as 

baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 151823 Nr: 983-05.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanila Conceição da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC/2015, vez que não 

houve o preenchimento dos requisitos necessários para a obtenção do 

benefício pretendido.Concedo os benefícios da Justiça Gratuita. Condeno 

a parte autora ao pagamento de custas e honorários que árbitro em 10% 

sobre o valor da causa, todavia declaro inexigível ante o benefício da 

AJ.P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas 

as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 152630 Nr: 1334-75.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLY FERNANDA 

MELCHERT - OAB:18610/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 
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com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC/2015, vez que não 

houve o preenchimento dos requisitos necessários para a obtenção do 

benefício pretendido.Concedo os benefícios da Justiça Gratuita. Condeno 

a parte autora ao pagamento de custas e honorários que árbitro em 10% 

sobre o valor da causa, todavia, declaro inexigível ante o benefício da 

AJ.P.R.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as 

baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 140779 Nr: 4441-64.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SARA NATHALY DE CARVALHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Poconé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dimas Simões Franco Neto - 

OAB:18.838-E, VINICIUS RAMOS BARBOSA - OAB:13913/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 140779

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de Ação de cobrança obrigação de fazer proposta por SARA 

NATHALY DE CARVALHO DA SILVA SIMÕES em face de PREFEITURA 

MUNICIPAL DE POCONÉ.

 A ação foi recebida (ref. 15).

Audiência de conciliação (ref. 26).

 Citado, o requerido apresentou contestação (ref. 28).

 Réplica (ref. 35).

 Dito isso, não havendo preliminares a serem analisadas dou o feito por 

saneado.

 Destarte, intimem-se as partes para se manifestarem acerca da produção 

de provas no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo, façam os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 153316 Nr: 1624-90.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wanderley Buss Volpato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS LAUREMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:4493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 153316

DECISÃO

VISTOS

Trata-se de Ação anulatória de débito fiscal com Pedido de Liminar 

proposta por WANDERLEY BUSS VOLPATO em face da FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO.

 A liminar foi indeferida (ref. 05).

Audiência de conciliação realizada (ref. 14).

 Citado, o requerido apresentou contestação (ref. 15).

 O autor não apresentou réplica.

 Dito isso, não havendo preliminares a serem analisadas dou o feito por 

saneado.

 Destarte, especifiquem as partes, de forma fundamentada, as provas que 

pretendem produzir no prazo de 10 (dez) dias sob pena de preclusão 

devendo, no mesmo prazo, depositar o rol de testemunhas caso haja 

interesse na produção de prova oral.

Após, certifique-se se necessário e façam os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 144890 Nr: 6142-60.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Carmo Viégas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo 

Civil/2015, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, vez 

que não houve o preenchimento dos requisitos necessários para a 

obtenção do benefício pretendido.Pela sucumbência, condeno a 

requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

dos honorários advocatícios, que fixo, com moderação, em R$600,00 

(seiscentos reais) na forma do art.85, §8º do CPC/2015, ficando 

SUSPENSOS os pagamentos, nos termos do art. 98, §2º e 3º do 

CPC/2015, uma vez que a requerente litiga sob o pálio da ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA.P.R.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, 

após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 143961 Nr: 5737-24.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELISIEL MARIA PIRES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo 

Civil/2015, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, vez 

que não houve o preenchimento dos requisitos necessários para a 

obtenção do benefício pretendido.Pela sucumbência, condeno a 

requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

dos honorários advocatícios, que fixo, com moderação, em R$600,00 

(seiscentos reais) na forma do art.85, §8º do CPC/2015, ficando 

SUSPENSOS os pagamentos, nos termos do art. 98, §2º e 3º do 

CPC/2015, uma vez que a requerente litiga sob o pálio da ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA.P.R.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, 

após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 162343 Nr: 5067-49.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DE ARRUDA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, INDEFIRO a tutela antecipada com o fim de obtenção do benefício 

previdenciário c/c pedido de antecipação de tutela, tendo em vista não 

restando demonstrado nos autos a prova inequívoca da verossimilhança 

das alegações do requerente quanto ao seu direito, mormente 

considerando que a prova da condição de segurado especial será 

colacionada também através de prova testemunhal.A praxe e a própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece 

às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando ainda contra os princípios 

da celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida.Dessa forma, designo audiência de 

conciliação, instrução e julgamento para o dia 28 de fevereiro de 2019, às 

14h30min.Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo manifestação, vista a autora no prazo de 10 dias.Acerca da 

recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige prévio 

requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça para 

concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos o 

referido requerimento indeferido.Com a juntada do laudo, CITE-SE o 

requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC. Por sua vez, 

decorrido o prazo de contestação, independente de manifestação, vistas 
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ao autor.Após, conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 146283 Nr: 7105-68.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Gonçalves de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 146283

DESPACHO

VISTOS,

Analisando os autos verifica-se a ausência do termo de audiência 

designada em ref. 05, em procura ao arquivo, por circunstâncias 

desconhecidas, não foi possível localizar o mesmo ocasião que não foi 

ocorrida. Deste modo, evitando causar futuro dano ao deslinde da ação, 

designo audiência de instrução e julgamento a ser realizada no dia 12 de 

dezembro de 2018 às 17h00min.

Intime-se na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 130351 Nr: 4528-54.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEJAIR LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar a parte requerida, Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a pagar à parte autora o benefício de 

auxílio doença desde o mês de abril de 2016 pelo período de 90 (noventa) 

dias observado prazo prescricional quinquenal devendo incidir sobre os 

valores: correção monetária pelo IPCA-E desde o ajuizamento da ação e 

juros conforme a remuneração da caderneta de poupança desde a 

citação, nos termos do RE 870947, julgamento em 

20.09.2017/STF.Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, que arbitro no percentual de 20% (vinte por cento) (art.85, 

§3º, I do CPC/2015) do valor da condenação. Condeno, ainda, a parte 

requerida ao pagamento de custas, nos termos do Enunciado 178 do 

STJ.Deixo de remeter os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, tendo em vista que o direito controvertido não excede a 1000 (mil) 

salários mínimos, art. 496, § 3º, I do CPC/2015.A teor do que dispõe o 

Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta sentença:1.Nome do 

Segurado: DEJAIR LOPES2.Benefício concedido: Auxílio Doença3.Data do 

início do benefício: abril de016, por 90 dias. 4.Renda mensal inicial: A 

calcular nos termos do art.29, II da Lei 8.213/91P.I.C.Transitada em julgado 

a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155189 Nr: 2315-07.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VM -MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Centrais Elétricas 

Matogrossense S/A (Energisa)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro C. Alexandre dos 

Santos - OAB:13.431-B/MT

 DETERMINO que a empresa demandada SUSPENDA a cobrança das 

faturas dos meses de fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto 

de 2018, igualmente se ABSTENHA de emitir novas faturas referente a 

unidade consumidora 6/2028069-9, bem como retire o nome da 

Requerente no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, em 

relação a fatura com vencimento em 01.03.2018 em discussão nos 

presentes autos.Em se tratando de obrigação de fazer, FIXA-SE multa 

diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), limitada a R$ 40.000,00 

(vinte mil reais), em caso de descumprimento da presente decisão, a teor 

do que dispõe o art. 499, do Código de Processo 

Civil.INTIME-SE.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 56808 Nr: 758-63.2010.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odenir Olanda da Silva Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilcecleide Fátima de Oliveira 

Magalhaes - OAB:6.607, Mauricio Bueno Magalhães - OAB:7509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Metello de Siqueira - 

Procurador Federal - OAB:3691/MT

 CÓDIGO:56808

Despacho

VISTOS,

Considerando que o processo já foi sentenciado, certifique, se for o caso, 

o trânsito em julgado. Caso não haja manifestação da parte, arquive-se 

com baixa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118469 Nr: 609-57.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Cristina de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12.003-MT, Joedil Marciano Pires da Silva - OAB:10229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431B-MT

 CÓDIGO: 118469

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de ação de reparação de danos morais proposta por Maria 

Cristina de Souza em face de Energisa S.A.

 Conforme certidão de ref. 31 verifica-se que não houve apresentação de 

contestação, bem como da não citação do requerido.

 Pois bem, a ref.11, tem-se petição do requerido pugnando pela habilitação 

dos advogados nos autos.

 Desse modo, verifica-se o comparecimento espontâneo, o que encontra 

respaldo no art. 239, § 1°do CPC:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou 

do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição 

inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta 

ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para 

apresentação de contestação ou de embargos à execução.

Nestes termos dou por citado o requerido.

 Remetam-se os autos ao Conciliador/Mediador para designação de 

audiência de conciliação/mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, em consonância com o disposto no art.334 do NCPC.

Consigne-se nas intimações que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344 CPC/2015).

Intime-se o requerido para apresentar contestação no prazo do art. 335 do 

CPC.

 Intime-se o autor para esclarecer a petição de ref. 24, devendo juntar aos 

autos eventual atestado de óbito, no prazo de 10 dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira
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 Cod. Proc.: 36558 Nr: 2499-12.2008.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wezen Cleber Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Campo Diesel Comercio de Petroleo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ângelo Antonio Barbosa 

Loureiro - OAB:30.069/GO, Jesuíno Barbosa Júnior - OAB:11858

 Dito isso, com fulcro no §4° do art. 854 do CPC, defiro o pedido de ref. 

171, o que faço para determinar o CANCELAMENTO DO VALOR 

EXCEDENTE bloqueado nas contas do executado (ref. 167). A ref. 

173/174, o autor requer a transferência dos valores atualizados. 

Considerando que o montante bloqueado é suficiente para saldar a dívida, 

bem como, verifica-se um lapso temporal entre a penhora efetivada e o 

pedido da autora, desnecessário se torna a atualização, pois uma vez 

depositado o dinheiro de forma espontânea ou não, considera-se purgada 

a mora. Portanto, defiro parcialmente o pedido de ref. 173, para que sejam 

transferidos os valores bloqueados. Após, expeça(m)-se o(s) 

competente(s) alvará(s) da forma requerida, atentando-se a secretaria 

aos poderes aferidos pela(s) parte(s) ao seu patrono bem o prazo de dois 

dias úteis após o decurso do prazo de recurso, nos termos do Provimento 

68 do CNJ.Cumpridas todas as determinações, realizadas as devidas 

intimações e nada sendo requerido, certifique-se e arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 59578 Nr: 1525-04.2010.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcionilio Francisco de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:70617/RS

 Diante do decurso do prazo postulado na juntada de petição de ref. 63, 

impulsiono os autos para intimar o Requerente para requerer o que 

entender de direito, no prazo legal, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 141767 Nr: 4837-41.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Pedrosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Telma Aparecida Palma 

Fernandes da Silva - OAB:19772/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito com a finalidade de 

intimar as partes acerca da r. sentença ref. 33. Nada mais. Paulo Pedro 

Francisco dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 159167 Nr: 3802-12.2018.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICK SALES DE ARRUDA LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:20853-A/MT, José Lidio dos Santos Alves - OAB:20853-A, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora para manifestação, no prazo legal, sob pena de extinção e 

arquivamento, acerca da juntada do mandado de citação e certidão de ref. 

21.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 145466 Nr: 6521-98.2017.811.0028

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FdAS, WLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR PARTE AUTORA DA SENTENÇA A SEGUIR

VISTOS,

Trata-se de Ação de homologação de acordo proposta por Franciely de 

Almeida Souza e Wellyngton Luiz dos Santos.

As partes compuseram acordo amigavelmente e postulam a homologação 

do mesmo.

É o relatório.

Decido.

Cumpre registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes 

divergentes, com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem 

concessões recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio.

Preconiza o artigo 139, incisos II e V do Código de Processo Civil que o juiz 

velará pela rápida solução do litígio, buscando atingir a conciliação das 

partes, sendo que, caso isso ocorra, o processo será decidido com 

resolução do mérito.

 Desta forma, o acordo entabulado pelas partes será homologado pelo juiz, 

que atuará como terceiro imparcial, atribuindo validade à conciliação.

Assim, a homologação do acordo pelo magistrado possui o condão de 

atribuir validade de decisão judicial ao acordo, sendo que o juiz somente 

procederá a esse ato quando entender que a forma em que o acordo foi 

realizado pelas partes, atende não somente à legislação pertinente ao 

caso, como, também, seu senso de justiça.

A livre manifestação da vontade das partes em encerrar o litígio tem que 

ser respeitada pelo julgador, não podendo sofrer interferência indevida já 

que a este, salvo nas hipóteses de grosseira ilegalidade, cabe apenas 

averiguar o aspecto formal do ato e, se resguardado pela legalidade, 

ratificá-lo.

Desta forma, verificada a presença dos requisitos legais a validar o 

acordo, o juiz o homologará, não havendo se falar em qualquer nulidade 

do ato, quando não se vislumbre prejuízo para as partes.

Por esta razão, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo de ref. 108 e, consequentemente JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução de mérito, o que faço com fulcro assente no 

artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil.

P.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 145471 Nr: 6525-38.2017.811.0028

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICdAC, ACda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAdAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE a parte autora para manifestar-se e requerer o que entender 

de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 141961 Nr: 4901-51.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Rubens de Campos Curado
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PINHEIRO DE 

CAMPOS - OAB:14215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e cumprindo as determinações do 

despacho de ref. 11, IMPULSIONO o feito com a finalidade de intimar a 

parte autora, para que, no prazo de 30 dias, comprove a necessidade da 

concessão do benefício da justiça gratuita. Nada mais Paulo Pedro 

Francisco dos Santos - Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 142156 Nr: 5006-28.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zuane Terezinha da Cruz Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito com a finalidade de 

intimar as partes acerca da r. sentença ref. 30. Nada mais. Paulo Pedro 

Francisco dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147121 Nr: 7585-46.2017.811.0028

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO GONÇALO DE ARRUDA, EUNICE OLIVEIRA 

DE ARRUDA, ALEXSSANDRA ALVES LEMES CAMPOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Oliveira de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte aurora da decisao regf. 11, bem como que foi nomeada 

como inventariante o, Sr. Eunice Oliveira de Arruda, que prestará 

compromisso em 05 (cinco) dias e declarações nos 20 (vinte) dias 

subsequentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147876 Nr: 7881-68.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmen Lina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito com a finalidade de 

intimar as partes acerca da r. sentença ref. 24. Nada mais. Paulo Pedro 

Francisco dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147962 Nr: 7924-05.2017.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gonçalo Conceição de Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito com a finalidade de 

intimar as partes acerca da r. sentença ref.8. Nada mais. Paulo Pedro 

Francisco dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147877 Nr: 7882-53.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Meiriam Mendes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito com a finalidade de 

intimar as partes acerca da r. sentença ref. 24. Nada mais. Paulo Pedro 

Francisco dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 149823 Nr: 211-42.2018.811.0028

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosana Maria Pires da Silva Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS LAUREMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:4493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora da decisao ref. 9, bem como da nomeação como 

inventariante a, Sra. Rosana Maria Pires da Silva, que prestará 

compromisso em 05 (cinco) dias e declarações nos 20 (vinte) dias 

subsequentes, na qual deverá apresentar o rol de herdeiros, bens e 

dívidas, conforme informado na exordial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 150157 Nr: 317-04.2018.811.0028

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFRdS, BCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE as partes para compareçam à diretoria do Fórum para que 

realize o pagamento do mesmo e agende data/hora/local para a coleta do 

material genético.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 148165 Nr: 8033-19.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL DE ARRUDA SIMÕES, IZIDRO DE ARRUDA 

SIMÕES, CLEIDE CECILIA DE ASSIS SIMÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FENIX MANUTENÇÃO DE AERONAVES LTDA – 

ME, CACIANDRA PEREIRA DA SILVA, ISMAR LEITE CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODILA ZORZI - OAB:8619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIANE CARDOSO COSTA 

LEITE - OAB:19689/O

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito com a finalidade de 

intimar as partes acerca da r. sentença ref. 30. Nada mais. Paulo Pedro 

Francisco dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147969 Nr: 7930-12.2017.811.0028

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janaina Grazielli Bevilacqua

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edno Sebastião Pereira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO VICTOR FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:22604/MT, JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA - 
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OAB:18788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE DE LIMA MARTINS - 

OAB:20818/MT

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref. 33

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 148480 Nr: 8175-23.2017.811.0028

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Conceição Santos de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito com a finalidade de 

intimar as partes acerca da r. sentença ref. 18. Nada mais. Paulo Pedro 

Francisco dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 148588 Nr: 8221-12.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito com a finalidade de 

intimar as partes acerca da r. sentença ref. 24. Nada mais. Paulo Pedro 

Francisco dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 150678 Nr: 524-03.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecir José de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Municipio de Poconé 

-MT, Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, Secretaria Municipal 

de Saúde de Pocone-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Especifiquem as partes, de forma fundamentada, as provas que 

pretendem produzir no prazo de 10 (dez) dias sob pena de preclusão 

devendo, no mesmo prazo, depositar o rol de testemunhas caso haja 

interesse na produção de prova oral.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 152059 Nr: 1076-65.2018.811.0028

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Poconé -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS 

HOSPITALALRES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Guimarães Rodrigues 

Gouveia - OAB:16928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente impulsiono o feito com a finalidade de 

intimar a parte autora para que, no prazo legal, emende a inicial. Nada 

mais. Paulo Pedro Francisco dos Santos - Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 152096 Nr: 1090-49.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOLFO FARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em cumprimento ao r. despacho de ref. 20, IMPULSIONO o 

feito com a finalidade de intimar a parte autora, para que, no prazo de 

05(cinco)dias apresente os documentos requerido em audiência. Nada 

mais. Paulo Pedro Francisco dos Santos - Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 153484 Nr: 1705-39.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandro Rodrigues Tortorelli, LNT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NTIME-SE o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar a 

necessidade à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita 

sob pena de indeferimento, tendo em vista que não houve acordo entre as 

partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 152243 Nr: 1156-29.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Roberto de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito com a finalidade de 

intimar as partes acerca da r. sentença ref. 23. Nada mais. Paulo Pedro 

Francisco dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 152526 Nr: 1278-42.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aretuza Antonia de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito com a finalidade de 

intimar as partes acerca da r. sentença ref. 25. Nada mais. Paulo Pedro 

Francisco dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 154004 Nr: 1878-63.2018.811.0028

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BSdS, RMdCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito com a finalidade de 

intimar as partes acerca da r. sentença ref. 16 Nada mais. Paulo Pedro 

Francisco dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 154248 Nr: 1975-63.2018.811.0028
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAIANE APARECIDA SILVA BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 154248

DESPACHO

VISTOS,

Designo a audiência de Instrução e Julgamento para o dia 14 de fevereiro 

de 2019, às 15h30min.

Intime-se as partes para indicar o rol de testemunhas no prazo de 10 (dez) 

dias.

Cumpra-se na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015, expeça-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 149420 Nr: 52-02.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Luiz Villas Boas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Aparecida Ruvieri de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAIS DE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:20079/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 149420

 DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de Ação declaratória de fraude processual estelionato judicial c/c 

pedido de Reparação de Danos em face de Sandra Aparecida Ruviri de 

Souza.

Apesar de devidamente intimada (ref. 09), a parte autora deixou de juntar 

aos autos os documentos que comprovassem a necessidade da 

assistência judiciaria gratuita.

Ante a ausência de provas e documentos que justifiquem a concessão do 

benefício da assistência judiciária gratuita, outro caminho não há, senão o 

indeferimento do pleito.

Com tais considerações, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita.

Intime-se o autor para proceder ao recolhimento das custas e taxas 

judiciárias no prazo de 30 (trinta) dias sob pena de extinção, consoante 

art.456, §1º, CNGC.

Decorrido o prazo, certifique-se caso necessário e façam os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010648-74.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

ROSELI MARQUES VIEIRA CALADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e decido. O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito da demanda. Do Mérito Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS proposta por 

ROSELI MARQUES VIEIRA CALADO em face de OI S/a. Sustenta a 

requerente que desconhece o valor apontado na cobrança, em razão de 

não ter qualquer relação com a empresa requerida, que foi surpreendia 

com a negativa do cadastro em razão da referida restrição. Relata que foi 

a requerida quem, negligentemente, promoveu o lançamento do nome da 

requerente no cadastro de órgão de proteção ao crédito, conforme se 

depreende dos documentos trazidos aos autos, no valor de R$ 68,30 

(sessenta e oito reais e trinta centavos) – contrato 05045086606 inserida 

em 04/03/2013. Destaque-se ainda que em contestação a requerida não 

comprovou devidamente a relação jurídica entres as partes. Em que pese 

a requerida esclarecer que houve a relação contratual, esta juntou apenas 

telas sistêmicas visando alicerçar suas alegações, porem estas, por sua 

vez, não se prestam a comprovar suas alegações por se tratar de prova 

unilateral. Constatada a ausência de prova cabal, para a elucidação da 

presente demanda, não há outra alternativa, se não declarar a inexistência 

dos débitos. Aliado a inversão do ônus da prova, impõe-se o 

reconhecimento da culpa da requerida por eventuais danos causados a 

requerente em razão da sua negligência. Convém lembrar, a função 

exercida pelos órgãos de proteção do crédito é de alta relevância e de 

graves consequências, de modo que a requerida deveria cercar-se de 

maiores cuidados. Dessa forma, conclui-se com facilidade que foi indevido 

lançamento do nome da requerente no cadastro restritivo de órgão de 

proteção ao crédito pelo débito em discussão, restando, pois, comprovada 

a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, responder pelas suas 

consequências, qual seja, a de indenizar a vítima por eventuais danos 

experimentados de forma injusta. Insta ressaltar que a anotação indevida 

realizada por credor em cadastro de inadimplentes, nos casos em que o 

indivíduo tiver anterior registro nos órgãos de proteção ao crédito, não 

gera indenização por danos morais. Nessas situações, é garantido o 

direito ao pedido de cancelamento da negativação. Importa consignar que 

a parte Requerente possui outras anotações junto ao SPC/SERASA, no 

entanto, todas são supervenientes à discutida na presente reclamação. 

Assim, não há que se falar em aplicação da Súmula 385 do STJ. 

Inobstante a não aplicação da referida Súmula, a existência de outros 

apontamentos posteriores, como no presente caso, são levados em 

consideração para fixação do quantum, dentro dos parâmetros da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Conforme entendimento, a inscrição 

posterior deve ser levada em conta para reduzir o valor indenizatório, já 

que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve uma anotação 

lícita. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos 

danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. ANTE O EXPOSTO, 

opino pela PROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento 

no art. 487, I, do CPC para: a) DECLARAR a inexistência do débito R$ 

68,30 (sessenta e oito reais e trinta centavos) – contrato 05045086606; 

bem como DETERMINAR a exclusão da restrição dos órgãos de proteção 

ao crédito, somente do referido débito, em nome da requerente; b) 

CONDENAR a requerida a pagar a requerente à quantia de R$ 3.000,00 

(três mil reais) a título de danos morais, devendo a quantia ser acrescida 

de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária 

segundo o INPC a partir da prolação da sentença nos termos do Enunciado 

362 do STJ. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a 

MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014234-22.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CORNELIO DE SOUZA (REQUERENTE)

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8014234-22.2016.8.11.0028. REQUERENTE: JOSE CORNELIO DE SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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VISTOS, Dispenso o relatório a teor do artigo 38, da Lei nº 9099/95. De 

acordo com o Enunciado 20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.” No presente caso, a parte 

reclamante foi intimada para a realização da audiência de conciliação por 

intermédio de seu patrono. Contudo, deixou de comparecer a aludida 

audiência conforme evento de Num. 10322846. Consigno que, eventual 

justificativa para não comparecimento à audiência deve ser apresentada 

antes ou no próprio dia da audiência. Ainda mais quando a parte 

reclamante é assistida por advogado. Assim, não é aceitável, a 

justificativa tardia. Em razão da parte reclamante não ter comparecido à 

audiência de conciliação colacionada ao evento Num. 10322846, restou 

configurada a contumácia, com espeque no art. 51, I, da Lei 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, com o 

consequente arquivamento. Com base no Enunciado 28 do FONAJE, 

CONDENO a parte reclamante ao pagamento das custas processuais. 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014234-22.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CORNELIO DE SOUZA (REQUERENTE)

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8014234-22.2016.8.11.0028. REQUERENTE: JOSE CORNELIO DE SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

VISTOS, Dispenso o relatório a teor do artigo 38, da Lei nº 9099/95. De 

acordo com o Enunciado 20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.” No presente caso, a parte 

reclamante foi intimada para a realização da audiência de conciliação por 

intermédio de seu patrono. Contudo, deixou de comparecer a aludida 

audiência conforme evento de Num. 10322846. Consigno que, eventual 

justificativa para não comparecimento à audiência deve ser apresentada 

antes ou no próprio dia da audiência. Ainda mais quando a parte 

reclamante é assistida por advogado. Assim, não é aceitável, a 

justificativa tardia. Em razão da parte reclamante não ter comparecido à 

audiência de conciliação colacionada ao evento Num. 10322846, restou 

configurada a contumácia, com espeque no art. 51, I, da Lei 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, com o 

consequente arquivamento. Com base no Enunciado 28 do FONAJE, 

CONDENO a parte reclamante ao pagamento das custas processuais. 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010628-49.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL ALVES SOARES (ADVOGADO(A))

FRANCISCO XAVIER DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido Trata-se de AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE 

INEXISTENCIA DE NEGOCIO JURIDICO C/C DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, proposta por FRANCISCO XAVIER DA COSTA em face de 

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. Sustenta o requerente que 

foi surpreendida ao tomar conhecimento da existência de uma restrição no 

seu CPF inserida pela empresa requerida no valor de R$ 113,20 (cento e 

treze reais e vinte centavos). Narra a inicial que a parte requerente foi 

surpreendida com a restrição inserida pela empresa ora requerida, pois 

desconhece qualquer relação junto a mesma. Requereu a tutela com intuito 

de retirar a restrição. No entanto, a parte requerida, em contestação 

logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de prova robustas 

que indicam a existência e a validade do negócio jurídico. Comprova nos 

autos que houve contratação dos serviços pelo requerente, juntando aos 

autos proposta de adesão, proposta de cadastramento e comprovante de 

débito devidamente preenchidos e assinados, comprovando assim, a 

contratação, o que justificou o encaminhamento do nome do promovente 

ao rol de inadimplentes. O requerente deixou de impugnar a contestação. 

Examinando o conjunto probatório, verifica-se que a firma aposta nos 

documentos apresentados pela requerida guardam grafia semelhante com 

aquela apresentada nos documentos anexos a exordial. O autor não 

apresentou nenhuma justificativa que pudesse dar causa que aqueles 

documentos e assinaturas constante nos referidos documentos não 

fossem do mesmo, comprovando a contratação, o consumo e o débito. 

Dessa maneira, ante as circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados 

à prova produzida pela requerida, permitem um juízo razoavelmente 

seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente 

ocorreram da forma narrada na contestação. A consequência do 

descumprimento do ônus mencionado no art. 373, I do Código de Processo 

Civil é a improcedência do pedido, já que meras alegações são 

insuficientes. Logo, não é cabível o pleito indenizatório. Dessa forma não 

há que se falar em inexistência de ato ilícito, pois restou demonstrado a 

relação jurídica e a regularidade da cobrança. Inexistindo os requisitos de 

responsabilidade civil de indenizar. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial. Por consequência 

extingue-se o feito com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, I do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos do 

artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a 

MM.ª Juíza Togada para apreciação e homologação nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010730-08.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINDA ALVES CASEMIRO (REQUERENTE)

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010730-08.2016.8.11.0028. REQUERENTE: LUCINDA ALVES CASEMIRO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da lei 9.099/95. 

Fundamento e decido Do julgamento antecipado O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Do 

mérito Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS com 

pedido de liminar proposta por LUCINDA ALVES CASEMIRO em face de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Sustenta 

a parte requerente que é titular da unidade consumidora n. UC 

6/2182058-4, e, nos dias 07, 08, 11 e 12 de maio de 2014, a reclamada 

interrompeu o fornecimento de energia elétrica para o município de 

Poconé/MT. Analisando detidamente os autos, verifico que as pretensões 

do requerente não encontra amparo. A requerida logrou êxito em 

demonstrar em sua contestação, provas de que a requerente na época do 

evento danoso – apagão, a requerente não era consumidora dos 

serviços, pois a referida UC somente foi ligada em agosto/2014, razão 

pela qual deve-se julgar improcedente. Analisando os autos, nota-se que a 

exordial vem acompanhada de uma fatura do mês de 08/2015, posterior ao 

apagão, corroborando com a afirmação feita pela requerida em 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034828/9/2018 Página 792 de 849



contestação. ANTE O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

contidos na inicial. Por consequência extingue-se o feito com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I do CPC. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. 

Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as 

devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para 

apreciação e homologação nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Carlos 

Augusto Serra Neto Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012799-13.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANDERSON ALMEIDA CORREA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ALINE DE ARRUDA PRADO (REQUERENTE)

MARCIO PAULO RONDON (REQUERENTE)

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA RANGEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012799-13.2016.8.11.0028; Valor causa: R$ 35.200,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: 

REQUERENTE: MARCIO PAULO RONDON, ALINE DE ARRUDA PRADO, 

JANDERSON ALMEIDA CORREA DOS SANTOS REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido 

Trata-se de Ação de Indenização por danos materiais e morais propostos 

por ALINE DE ARRUDA PRADO, JANDERSON ALMEIDA CORREA DOS 

SANTOS E MARCIO PAULO RONDON em desfavor da ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. O feito comporta julgamento 

no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Da 

Preliminar Em sede de contestação a parte requerida alega preliminar de 

Carência de Ação – Ilegitimidade Ad Causam: A parte requerida suscita a 

preliminar de ilegitimidade ativa de uma das partes postulante a titular 

ALINE DE ARRUDA PRADO – UC 6-1325026-1, que pleiteia em seu nome 

direito alheio, tentando induzir este juízo a erro. A requerida traz provas 

em sua contestação, um relatório demonstrando que no período de 

11/01/2012 a 09/03/2015 a titular da UC era outra pessoa, JUCILENE 

CLAUDETE DE ARI. Corroborando com a afirmação, nota-se que a 

requerente apresentou na inicial fatura de energia do mês de dez/2015. 

Razão pela qual a presente demanda deve ser extinta por ilegitimidade 

ativa ad causam, tendo em vista que, a requerente Aline de Arruda Prado 

não era a titular da Unidade Consumidora - UC na época do evento danoso 

– APAGÃO. O artigo 6º do Código de Processo Civil – CPC estabelece que 

ninguém poderá pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando 

autorizado por lei, o que não é o caso. Razão pela qual acolho a preliminar, 

reconhecendo a ilegitimidade ativa ad causam de Aline de Arruda Prado. 

Passo análise do mérito Narra os requerentes que no ano de 2014, nos 

dias 07, 09 e 11 de maio, houve a interrupção do fornecimento de energia 

elétrica por mais de 30 horas, o qual teria gerado prejuízos de ordem 

extrapatrimonial passíveis indenização por dano moral. Analisando 

detidamente os autos, verifico que as pretensões do requerente 

JANDERSON ALMEIDA CORREA DOS SANTOS não encontra amparo. A 

requerida logrou êxito em demonstrar em sua contestação, provas de que 

na época do evento danoso – apagão, o requerente não era consumidor 

dos serviços, pois a referida UC somente foi ligada em 09/06/2015, razão 

pela qual deve-se julgar improcedente. Nota-se que a exordial vem 

acompanhada de uma fatura do mês de FEV/2016, posterior ao apagão, 

corroborando com a afirmação feita pela requerida em contestação. 

Consta nos autos, que as partes compuseram acordo extrajudicial datado 

29/09/2017, no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), através de 

deposito na conta do patrono do requerente no prazo de ate 20 dias úteis, 

conforme instrumento acostado aos autos. (Id 10189762) A parte 

requerida juntou comprovante de pagamento, datado de 18/10/2017, no Id 

10394004. Razão pela qual opino pela homologação do acordo 

extrajudicial supracitado, referente a Marcio Paulo Rondon. ANTE O 

EXPOSTO, opino pela: I - IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial 

do requerente JANDERSON ALMEIDA CORREA DOS SANTOS extingue-se 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I do CPC; II – 

Extinção do feito em razão da ilegitimidade ativa de ALINE DE ARRUDA 

PRADO, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC; III - HOMOLOGAÇÃO DO 

ACORDO por sentença, firmado com o requerente MARCIO PAULO 

RONDON ,para que produza seus legais efeitos e, a extinção do feito nos 

termos dos artigos 487, III, “b” c/c 924, II do CPC. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as devidas 

anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013749-85.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIL DO CARMO DE SOUZA (REQUERENTE)

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido Trata-se de AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE 

INEXISTENCIA DE NEGOCIO JURIDICO C/C DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, proposta por ODENIL DO CARMO DE SOUZA em face do VIVO 

S/A. Sustenta o requerente que foi surpreendida ao tomar conhecimento 

da existência de duas restrições no seu CPF inseridas pela empresa 

requerida no valor de R$ 1,00 (um real) e R$ 114,93 (cento e quatorze 

reais e noventa e três centavos). Narra a inicial que a parte requerente foi 

surpreendida com a restrição inserida pela empresa ora requerida, pois 

desconhece qualquer relação junto a mesma. Requereu a tutela com intuito 

de retirar a restrição. No entanto, a parte requerida, em contestação 

logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de prova robustas 

que indicam a existência e a validade do negócio jurídico. Comprova nos 

autos que houve contratação dos serviços pelo requerente, juntando aos 

autos termo de adesão e contratação de plano telefônico, devidamente 

preenchido e assinado, bem como, relatório de chamadas, faturas e 

documentos pessoais apresentados no momento da contratação, 

comprovando assim, a contratação, o que justificou o encaminhamento do 

nome da promovente ao rol de inadimplentes. Examinando o conjunto 

probatório, verifica-se que a firma aposta nos documentos apresentados 

pela requerida guardam grafia semelhante com aquela apresentada nos 

documentos anexos a exordial. O autor não apresentou nenhuma 

justificativa que pudesse dar causa que aqueles documentos e 

assinaturas constante nos referidos documentos não fossem do mesmo, 

comprovando a contratação, o consumo e o débito. Dessa maneira, ante 

as circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida 

pela requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a 

respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente ocorreram da forma 

narrada na contestação. A consequência do descumprimento do ônus 

mencionado no art. 373, I do Código de Processo Civil é a improcedência 

do pedido, já que meras alegações são insuficientes. Logo, não é cabível 

o pleito indenizatório. Dessa forma não há que se falar em inexistência de 

ato ilícito, pois restou demonstrado a relação jurídica e a regularidade da 

cobrança. Inexistindo os requisitos de responsabilidade civil de indenizar. 

ANTE O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na 

inicial. Por consequência extingue-se o feito com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, I do CPC. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e 

homologação nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gabriela Fernandes 

Campos Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015422-50.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PURQUERIA GONCALVES DE OLIVEIRA ALMEIDA (REQUERENTE)

LUCILENE MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

MARIA AVELINA DE ARRUDA (REQUERENTE)

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA RANGEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8015422-50.2016.8.11.0028; Valor causa: R$ 35.200,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: 

REQUERENTE: PURQUERIA GONCALVES DE OLIVEIRA ALMEIDA, MARIA 

AVELINA DE ARRUDA, LUCILENE MARIA DE SOUZA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, 

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido Trata-se de Ação de Indenização por danos 

materiais e morais propostos por LUCILENE MARIA DE SOUZA, 

PURQUERIA GONÇALVES DE OLIVEIRA ALMEIDA e MARIA AVELINA DE 

ARRUDA em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, 

na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo análise do mérito Narra os requerentes que 

no ano de 2014, nos dias 07, 09 e 11 de maio, houve a interrupção do 

fornecimento de energia elétrica por mais de 30 horas, o qual teria gerado 

prejuízos de ordem extrapatrimonial passíveis indenização por dano moral. 

Analisando detidamente os autos, verifico que as pretensões do 

requerente LUCILENE MARIA DE SOUZA titular da UC 22327984, não 

encontra amparo. A requerida logrou êxito em demonstrar em sua 

contestação, provas de que na época do evento danoso – apagão, a 

requerente não era consumidora dos serviços, pois a referida UC somente 

foi ligada em 09/06/2015, razão pela qual deve-se julgar improcedente. 

Nota-se que a exordial vem acompanhada de uma fatura do mês de 

09/2015, posterior ao apagão, corroborando com a afirmação feita pela 

requerida em contestação. Consta nos autos, que as demais partes 

compuseram acordo extrajudicial: Sra. PURQUERIA GONÇALVES DE 

OLIVEIRA ALMEIDA no ID 10137685 e Sra. MARIA AVELINA DE ARRUDA 

no ID 10158950, ambos datados 29/09/2017, no valor de R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais) cada, através de depósito na conta do patrono do 

requerente no prazo de até 20 dias úteis. A parte requerida juntou 

comprovante de pagamento, datado de 11/10/2017, no Id 10441224. 

Razão pela qual opino pela homologação dos acordos extrajudiciais 

supracitados. ANTE O EXPOSTO, opino pela: I - IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos contidos na inicial do requerente LUCILENE MARIA DE SOUZA 

extingue-se com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I do 

CPC; II – HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por sentença, referente aos 

requerentes PURQUERIA GONÇALVES DE OLIVEIRA ALMEIDA e MARIA 

AVELINA DE ARRUDA, para que produza seus legais efeitos e, a extinção 

do feito nos termos dos artigos 487, III, “b” c/c 924, II do CPC. Sem custas 

ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitado em julgado, ao arquivo 

com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis 

Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015422-50.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PURQUERIA GONCALVES DE OLIVEIRA ALMEIDA (REQUERENTE)

LUCILENE MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

MARIA AVELINA DE ARRUDA (REQUERENTE)

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA RANGEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8015422-50.2016.8.11.0028; Valor causa: R$ 35.200,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: 

REQUERENTE: PURQUERIA GONCALVES DE OLIVEIRA ALMEIDA, MARIA 

AVELINA DE ARRUDA, LUCILENE MARIA DE SOUZA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, 

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido Trata-se de Ação de Indenização por danos 

materiais e morais propostos por LUCILENE MARIA DE SOUZA, 

PURQUERIA GONÇALVES DE OLIVEIRA ALMEIDA e MARIA AVELINA DE 

ARRUDA em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, 

na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo análise do mérito Narra os requerentes que 

no ano de 2014, nos dias 07, 09 e 11 de maio, houve a interrupção do 

fornecimento de energia elétrica por mais de 30 horas, o qual teria gerado 

prejuízos de ordem extrapatrimonial passíveis indenização por dano moral. 

Analisando detidamente os autos, verifico que as pretensões do 

requerente LUCILENE MARIA DE SOUZA titular da UC 22327984, não 

encontra amparo. A requerida logrou êxito em demonstrar em sua 

contestação, provas de que na época do evento danoso – apagão, a 

requerente não era consumidora dos serviços, pois a referida UC somente 

foi ligada em 09/06/2015, razão pela qual deve-se julgar improcedente. 

Nota-se que a exordial vem acompanhada de uma fatura do mês de 

09/2015, posterior ao apagão, corroborando com a afirmação feita pela 

requerida em contestação. Consta nos autos, que as demais partes 

compuseram acordo extrajudicial: Sra. PURQUERIA GONÇALVES DE 

OLIVEIRA ALMEIDA no ID 10137685 e Sra. MARIA AVELINA DE ARRUDA 

no ID 10158950, ambos datados 29/09/2017, no valor de R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais) cada, através de depósito na conta do patrono do 

requerente no prazo de até 20 dias úteis. A parte requerida juntou 

comprovante de pagamento, datado de 11/10/2017, no Id 10441224. 

Razão pela qual opino pela homologação dos acordos extrajudiciais 

supracitados. ANTE O EXPOSTO, opino pela: I - IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos contidos na inicial do requerente LUCILENE MARIA DE SOUZA 

extingue-se com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I do 

CPC; II – HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por sentença, referente aos 

requerentes PURQUERIA GONÇALVES DE OLIVEIRA ALMEIDA e MARIA 

AVELINA DE ARRUDA, para que produza seus legais efeitos e, a extinção 

do feito nos termos dos artigos 487, III, “b” c/c 924, II do CPC. Sem custas 

ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitado em julgado, ao arquivo 

com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis 

Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013738-56.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SILAS FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013738-56.2017.8.11.0028. REQUERENTE: SILAS FERREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto 
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que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE 

DESCONSTITUIÇÃO DE DIVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS 

COM TUTELA DE URGENCIA, proposta por SILAS FERREIRA DOS SANTOS 

em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO S.A). Narra a inicial que a 

parte requerente não possui qualquer relação jurídica com a requerida, e 

vem sofrendo cobranças indevidas, gerando a inserção no cadastro de 

inadimplentes referente ao débito de R$ 102,66 do contrato 1236742225. 

Pleiteia a declaração da negativa de débito e a condenação da requerida 

ao pagamento de indenização por dano moral. No entanto, a parte 

requerida, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da relação 

jurídica entre as partes, juntando provas robustas que indicam a 

existência e a validade do negócio jurídico. A requerida desincumbiu-se do 

ônus que lhe cabia, juntou aos autos o copia do RG e CPF da requerente, 

Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP, Contrato de 

Permanecia por Beneficio, ambos devidamente assinado e datado de 

15/01/2015, referente a linha 65 9644-7942, com plano Vivo Controle 

Ilimitado. E as assinaturas constantes dos documentos carreados junto a 

contestação são visivelmente a mesma assinatura da requerente 

apresentado na procuração e no termo de audiência de conciliação. Não 

havendo a responsabilização de reparação em danos morais, já que 

houve a contratação dos serviços de forma lícita. Essas premissas 

forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos 

tendo em vista restou demonstrado a utilização dos serviços, a 

negativação foi lícita em razão da inadimplência das mensalidades do 

plano ora contratado. Em fase de impugnação a parte requerente alega 

Incompetência absoluta do Juizado Especial, em razão da necessidade de 

Pericia Grafotécnica já que a parte requerente afirma desconhecer a 

relação comercial com a requerida, ocorre que analisando detidamente as 

provas carreadas aos autos, esta não deve prosperar. A requerida 

apresentou como provas em sua contestação o Termo de Adesão e 

Contratação de Serviços SMP, Contrato de Permanecia por Beneficio e 

copias do RG e CPF da requerente. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no art. 

487, I do CPC, para: Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença Publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Heloisa Helena Saenz Surita Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013740-26.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO GODOE DA SILVA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013740-26.2017.8.11.0028. REQUERENTE: NIVALDO GODOE DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. SENTENÇA Vistos, Da análise dos autos, 

verifica-se que a parte reclamante, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, apesar de intimada, ficando evidenciando-se o seu 

desinteresse processual e autorizando, assim, a extinção do feito. O 

Enunciado nº 20, do FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.” Como se vê, em conformidade com o 

Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de extinção do 

processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: 

“Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - 

quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo.” A prova da justificativa em momento posterior à audiência deve 

ser considerada exceção absoluta, nos termos do art. 362,§ 1º do CPC, 

exigindo maior rigor na apreciação, o que não foi satisfeito em face da 

ausência de prova do alegado. Posto isso e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito. Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. Decisão sujeita à homologação da Douto Juiz de Direito, a qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. HELOISA HELENA SAENZ 

SURITA Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013237-39.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINDA ROSA DE PAULA (REQUERENTE)

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013237-39.2016.8.11.0028. REQUERENTE: LUCINDA ROSA DE PAULA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro 

para julgamento. Em inicial alega a parte requerente que vem sofrendo 

cobranças indevidas pela requerida, que resultou na negativação de seu 

nome, sem a devida comunicação. Alega ainda inexistência de qualquer 

relação jurídica com a ré. Designada audiência de conciliação para dia 

11/09/2017, constatou-se ausência da parte requerente, embora 

devidamente intimada para o ato. Não há outra alternativa senão aplicar os 

efeitos da contumácia. ANTE O EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do 

presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, inc. I, da 

Lei 9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao 

ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Hudyane 

Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito 

POCONÉ, 4 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010526-61.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELIO ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010526-61.2016.8.11.0028. REQUERENTE: CARMELIO ROSA DA SILVA 

REQUERIDO: OI S.A Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento. Em inicial alega a parte requerente que vem sofrendo 

cobranças indevidas pela requerida, que resultou na negativação de seu 

nome, sem a devida comunicação. Alega ainda inexistência de qualquer 

relação jurídica com a ré. Designada audiência de conciliação, 

constatou-se ausência da parte requerente, embora devidamente intimada 

para o ato. Não há outra alternativa senão aplicar os efeitos da 

contumácia. ANTE O EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, inc. I, da Lei 

9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao ARQUIVO com 

as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Hudyane Marques de 

Oliveira Costa Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos 

da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao 

arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016931-16.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:
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REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

LAERTE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8016931-16.2016.8.11.0028. REQUERENTE: LAERTE PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: OI S.A Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento. Em inicial alega a parte requerente que vem sofrendo 

cobranças indevidas pela requerida, que resultou na negativação de seu 

nome, sem a devida comunicação. Alega ainda inexistência de qualquer 

relação jurídica com a ré. Designada audiência de conciliação, 

constatou-se ausência da parte requerente, embora devidamente intimada 

para o ato. Não há outra alternativa senão aplicar os efeitos da 

contumácia. ANTE O EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, inc. I, da Lei 

9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao ARQUIVO com 

as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Hudyane Marques de 

Oliveira Costa Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos 

da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao 

arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito POCONÉ, 4 

de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014409-79.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEY DA SILVA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Passo a análise do mérito da 

demanda. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por VALDINEY 

DA SILVA em face da SKY BRASIL SERVIÇOS. Narra a inicial que a parte 

requerente foi surpreendida com a recusa do seu cadastro em uma loja de 

utilidade doméstica da capital, em razão do seu nome estar inserido nos 

órgãos de restrição de proteção ao crédito, referente ao débito de R$ 

379,64 (trezentos e setenta e nove reais e sessenta e quatro centavos – 

contrato n. 1500056092. Afirma a requerente nunca ter contratado nem 

utilizados os serviços de TV da requerida. Pleiteia a declaração da 

negativa de débito e a condenação da requerida ao pagamento de 

indenização por dano moral. Destaque-se ainda que a requerida não 

comprovou devidamente a relação jurídica entres as partes. Não trouxe 

aos autos prova cabal, qualquer contrato, gravação ou outra prova de que 

comprove que a requerente tenha solicitado e/ou utilizado dos serviços 

fornecidos. Razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito 

aqui discutido. A requerente afirma de forma absoluta que não tem débito 

com a requerida, que a cobrança e a restrição são totalmente indevidas. 

Aliado a inversão do ônus da prova, impõe-se o reconhecimento da culpa 

da requerida por eventuais danos causados a requerente em razão da 

sua negligência. Convém lembrar, a função exercida pelos órgãos de 

proteção do crédito é de alta relevância e de graves consequências, de 

modo que a requerida deveria cercar-se de maiores cuidados. Dessa 

forma, conclui-se com facilidade que foi indevido lançamento do nome do 

requerente no cadastro restritivo de órgão de proteção ao crédito pelo 

débito em discussão. De outro norte, quem se vê incluído nos referidos 

cadastros é imediatamente atingido pela pecha de mau pagador ou 

inadimplente, não sendo necessário esforço para concluir que se sinta 

menosprezado e com a imagem prejudicada junto ao grupo social a que 

pertence, gerando inquestionável sofrimento psíquico e moral, passível de 

reparação. Constatada a indevida inscrição do nome da requerente em 

órgão de proteção ao crédito está caracterizado o dano moral que enseja 

a indenização, independentemente de qualquer comprovação do prejuízo, 

que em tais casos é perfeitamente presumível, o que não configura 

qualquer ilegalidade, conforme quer fazer crer a requerida. ANTE O 

EXPOSTO, opino pela PROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, para: a) DECLARAR a inexistência 

do débito de R$ 379,64 (trezentos e setenta e nove reais e sessenta e 

quatro centavos – contrato n. 1500056092; b) DETERMINAR a exclusão do 

nome do requerente o cadastro restritivo de órgãos de proteção ao crédito 

referente ao débito em discussão na presente lide, bem como para c) 

CONDENAR a requerida a pagar ao requerente à quantia de R$ 7.000,00 

(sete mil reais) a título de danos morais, devendo a quantia ser acrescida 

de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária 

segundo o INPC a partir da prolação da sentença nos termos do Enunciado 

362 do STJ. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença Publicada no PJE. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto os autos a MM.ª 

Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Claudir Junior França Martins Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011905-03.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

ROBERIO DA CRUZ SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011905-03.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ROBERIO DA CRUZ SOUZA 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, Relatório 

dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA proposta em desfavor 

de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Pleiteia a parte Reclamante 

declaração de inexistência de debito e indenização por danos morais, ao 

argumento que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de 

proteção ao crédito. No ID Num. 8621956, foi deferida a tutela, nos 

seguintes termos: “DEFIRO a antecipação da tutela, sem prejuízo da parte 

beneficiária responder pelos prejuízos que a efetivação da medida houver 

causado à outra parte (art. 302 do NCPC), para o fim de DETERMINAR que 

a parte reclamada proceda a exclusão do nome da reclamante do banco 

de dados dos órgãos de proteção ao crédito SPC e SERASA, tão somente 

em relação aos débitos em discussão nos presentes autos.” Designada 

audiência de conciliação para dia 09/04/2018, constatou-se ausência da 

parte requerente, embora devidamente intimada para o ato. Deste modo, 

não há outra alternativa se não aplicar os efeitos da contumácia. ANTE O 

EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de 

mérito, nos termos art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95. Por Pertinência, OPINO, 

por REVOGAR a tutela deferida ao ID Num. 8621956. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as devidas 

anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos 

termos do art. 40 da lei 9.099/95. Hudyane Marques de Oliveira Costa 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000310-29.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES (ADVOGADO(A))

GONCALINA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000310-29.2017.8.11.0028. REQUERENTE: GONCALINA PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. 

Trata-se de Ação de Indenização Por Danos Morais, proposta em face de 

BANCO DO BRASIL S.A. O(a) patrono(a) da parte requerente manifestou 

pela desistência da presente demanda, requerendo a extinção dos autos. 

Nos termos do texto legal do artigo 200, parágrafo único do CPC, a 

desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

judicial. ANTE O EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por 

consequência, a EXTINÇÃO do processo sem julgamento de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011115-53.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

ALFREDA LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010748-92.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CERIACO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012771-11.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

OSMIR PIMENTEL MEIRELLES (REQUERENTE)

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.I.C. Arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012778-03.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES (ADVOGADO(A))

JOAO PEDRO DE PINHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012778-03.2017.8.11.0028. REQUERENTE: JOAO PEDRO DE PINHO 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de 

Ação de Indenização Por Danos Morais, proposta em face de BANCO DO 

BRASIL S.A. O(a) patrono(a) da parte requerente manifestou pela 

desistência da presente demanda, requerendo a extinção dos autos. Nos 

termos do texto legal do artigo 200, parágrafo único do CPC, a desistência 

da ação somente produz seus efeitos após a homologação judicial. ANTE 

O EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, a 

EXTINÇÃO do processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013720-35.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

VITORIA GONCALINA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011343-91.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CLARINDA ALVES MORAES (REQUERENTE)

JANINE CRISTINA RODRIGUES ROCHA (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013588-75.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

BENEDITA LUZIA DE ARRUDA E SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013588-75.2017.8.11.0028. REQUERENTE: BENEDITA LUZIA DE ARRUDA 

E SILVA REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Trata-se de AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA, proposta 

por BENEDITA LUZIA DE ARRUDA E SILVA em desfavor de RENOVA 

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. Narra a 

inicial que a parte requerente não possui qualquer relação jurídica com a 

requerida, e vem sofrendo cobranças indevidas, gerando a inserção no 

cadastro de inadimplentes referente ao débito de R$ 868,10 (oitocentos e 

sessenta e oito reais e dez centavos), referente a um suposto contrato 

vencido e não pago em 09/11/2015. Pleiteia a declaração da negativa de 

débito e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por 

dano moral. No ID Num. 8632818 a tutela foi deferida nos seguintes 

termos: “DEFIRO a antecipação da tutela, sem prejuízo da parte 

beneficiária responder pelos prejuízos que a efetivação da medida houver 

causado à outra parte (art. 302 do NCPC), para o fim de DETERMINAR que 

a parte reclamada proceda a exclusão do nome da reclamante do banco 

de dados dos órgãos de proteção ao crédito SPC e SERASA, tão somente 

em relação aos débitos em discussão nos presentes autos.” No entanto, a 

parte requerida, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da 

relação jurídica entre as partes, juntando provas robustas que indicam a 

existência e a validade do negócio jurídico. A requerida desincumbiu-se do 

ônus que lhe cabia, juntou aos autos, Proposta de Abertura de Conta e 

Contrato de Pacote de Serviços, junto a Caixa Econômica Federal e termo 

de Cessão de direito. E as assinaturas constantes dos documentos 

carreados junto a contestação são visivelmente a mesma assinatura da 

requerente apresentado na procuração e no termo de audiência de 

conciliação. Não havendo a responsabilização de reparação em danos 

morais, já que houve a contratação dos serviços de forma lícita. Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos 

tendo em vista restou demonstrado a utilização dos serviços, a 

negativação foi lícita em razão da inadimplência das mensalidades do 

plano ora contratado. Em fase de impugnação a parte requerente 

reconhece que possuía uma conta junto a Caixa Econômica, porem 

desconhece de qualquer empréstimos, ou utilização de serviços que 

pudesse acarretar o débito protestado pela Requerida, ocorre que 

analisando detidamente as provas carreadas aos autos, esta não deve 

prosperar. A requerida apresentou como provas em sua contestação 

Proposta de Abertura de Conta e Contratação de Serviços, devidamente 

assinados. Diante dos documentos juntados na inicial e na contestação, 

nota-se que a assinatura exarada no documento trazido como prova pela 

requerida, se assemelha em muito, àqueles assinados na inicial 

(procuração, declaração) e no termo de audiência. ANTE O EXPOSTO, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com 

fundamento no art. 487, I do CPC. Por Pertinência, OPINO por REVOGAR a 

tutela deferida ao ID 8632818. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença Publicada no 

PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto 

os autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Hudyane Marques de Oliveira Costa 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010583-45.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL NUNES DE SOUSA (ADVOGADO(A))

ANA DO CARMO GUIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010583-45.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ANA DO CARMO GUIA 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação De 

Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais, proposta por ANA DO 

CARMO GUIA em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, a fim 

de que seja efetuada a exclusão do nome da Requerente dos órgãos de 

restrição ao crédito. A parte requerente apresentou pedido de desistência 

da presente Ação no evento Num. Num. 12577015. O pedido formulado 

pela parte requerente pode ser acolhido sem a anuência da parte 

requerida, de acordo com o Enunciado 90: “a desistência do autor, mesmo 

sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento”. Ante o exposto, OPINO pela HOMOLOGAÇÃO DA 

DESISTÊNCIA da ação, e via de conseqüência, pela EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII 

do Novo Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito POCONÉ, 11 de junho de 2018. Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013798-29.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO CATARINO DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013798-29.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ADAO CATARINO DA SILVA 

SOUZA REQUERIDO: IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. Vistos, Relatório 

dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA proposta em desfavor 
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de BANCO IBI S/A. Pleiteia a parte Reclamante declaração de inexistência 

de debito e indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito. Designada 

audiência de conciliação para dia 10/04/2018, constatou-se ausência da 

parte requerente, embora devidamente intimada para o ato. Deste modo, 

não há outra alternativa se não aplicar os efeitos da contumácia. ANTE O 

EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de 

mérito, nos termos art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as devidas 

anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos 

termos do art. 40 da lei 9.099/95. Hudyane Marques de Oliveira Costa 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000139-38.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEA PEREIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

DECISÃO VISTOS, Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Indenização por Dano Moral e Pedido de Tutela de Urgência proposta 

por VANDERLEA PEREIRA DE ARRUDA em face de BANCO BRADESCO 

S/A. Requer o autor, em sede de tutela antecipada, a exclusão de seu 

nome dos órgãos de proteção ao crédito. Dispensada maior narrativa, na 

forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. O novo Código de Processo Civil, 

instituído pela Lei 13.105, de 16 de março de 2016, definiu novas regras 

para a concessão da antecipação de tutela. Nesse quadro, o art. 300 do 

mesmo diploma legal, estabelece que o juiz concederá, total ou 

parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial desde que 

haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. No que pese a regularidade 

ou não do débito, tenho que deverá ser comprovada pelo réu, assim como 

se a regularidade da inscrição nos serviços de proteção ao crédito. As 

alegações da parte requerente, até que se prove o contrário, merecem 

crédito, autorizando a antecipação de tutela, buscando evitar a ocorrência 

de dano irreparável ou de difícil reparação. Ademais, não vislumbro 

qualquer prejuízo á requerida frente ao deferimento da tutela. DISPOSITIVO 

1 – Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela, sem prejuízo da parte 

beneficiária responder pelos prejuízos que a efetivação da medida houver 

causado à outra parte (art. 302 do NCPC), para o fim de DETERMINAR que 

a parte reclamada proceda à exclusão do nome do reclamante do banco 

de dados dos órgãos de proteção ao crédito SPC e SERASA, tão somente 

em relação aos débitos em discussão nos presentes autos. 2 – 

Expeçam-se os ofícios necessários, a fim de que a reclamada providencie 

a baixa da restrição em nome do demandante no prazo de 05 (cinco), sob 

pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), nos termos do 

artigo 499 do CPC, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 3 – Após as 

providências, CITE-SE a Requerida para participar da audiência 

conciliatória sob pena de revelia. 4 – Concedo ao autor os benefícios da 

justiça gratuita, nos termos da Lei n° 13.105/15. 5 – INVERTO o ônus da 

prova com base no art. 6º, VIII, do CDC. 6 – INTIMEM-SE. 7 – CUMPRA-SE. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000139-38.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEA PEREIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 12 de novembro de 2018 as 

13:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-97.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA GOMES DE ARRUDA (REQUERENTE)

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Do julgamento antecipado O feito comporta julgamento no estado em que 

se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito da demanda. Do Mérito Trata-se de DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por ANTÔNIA GOMES DE ARRUDA em face de 

TELEFÔNICA BRASIL S/a. Sustenta a requerente que foi surpreendia com 

a negativa do seu cadastro em loja do comércio local, em razão de 

restrição inserida pela requerida no valor de R$ 101,75 (cento e um reais e 

setenta e cinco centavos) em 06/04/2015 – contrato n. 0237337019. 

Afirma que a cobrança é indevida e que desconhece o valor apontado, em 

razão de não ter débito algum com a empresa. Destaque-se ainda que em 

contestação a requerida não comprovou devidamente a relação jurídica 

entres as partes. Em que pese a requerida esclarecer que houve a 

relação contratual, que houve vários pagamentos dos serviços prestados, 

juntou apenas telas sistêmicas visando alicerçar suas alegações, porém 

estas, por sua vez, não se prestam a comprovar os fatos por se tratar de 

prova unilateral. Constatada a ausência de prova cabal, para a elucidação 

da presente demanda, não há outra alternativa, se não declarar a 

inexistência do débito. Aliado a inversão do ônus da prova, impõe-se o 

reconhecimento da culpa da requerida por eventuais danos causados a 

requerente em razão da sua negligência. Convém lembrar, a função 

exercida pelos órgãos de proteção do crédito é de alta relevância e de 

graves consequências, de modo que a requerida deveria cercar-se de 

maiores cuidados. No entanto, a doutrina e jurisprudência ensinam que, em 

se tratando de dano moral puro não é necessária a comprovação de sua 

extensão, bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal 

entre o evento danoso e a culpa. Afere-se dos autos que a parte 

requerente possui outras negativações anteriores a anotação em análise 

nos presentes autos, e que estas foram apresentadas no extrato da 

inicial. Nesse particular, o Superior Tribunal de Justiça possui 

entendimento cristalizado no seguinte enunciado: Súmula 385 do STJ - Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. Portanto, o fato de haver inscrição 

anterior e legítima, posto que a inscrição realizada pela requerida ocorreu 

em 06/04/2015, havendo no extrato juntado a exordial outros registros 

protesto 27/12/2012, 25/01/2013 e 28/02/2013, meses antes da inserção 

do débito em discussão nos presentes autos, o que por si só já justificaria 

a negativa de indenização, com fundamento no enunciado de súmula 

supracitado. Em acréscimo, denota-se que embora a inscrição não seja 

legítima, urge mencionar que passível de indenização é aquele dano 

consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial albergado pelos 

direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Desse modo, em decorrência da 

preexistência de inscrição legítima, não há que se falar em ocorrência de 

dano moral indenizável, pois não houve lesão a nenhum dos bem jurídicos 

acima mencionados, bem como, o requerente não comprovou ter sofrido 

qualquer outro prejuízo ou abalo em sua honra. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela PROCEDENCIA PARCIAL dos pedidos contidos na inicial, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC para: DECLARAR a inexistência do 

débito R$ 101,75 (cento e um reais e setenta e cinco centavos) referente 

contrato 0237337019; bem como DETERMINAR a exclusão da restrição 

dos órgãos de proteção ao crédito, somente do referido débito, em nome 

da requerente; Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a 

MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011917-17.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE SOUZA BRANDAO (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

Autos: 8011917-17.2017.811.0028 Promovente: ANTÔNIO DE SOUZA 

BRANDÃO Promovido: BANCO LOSANGO S/A - BANCO MÚLTIPLO Vistos 

etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída 

entre os integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a 

cada juiz processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da 

jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, 

ressalvado as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do 

CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é 

competência para processar e julgar causas cíveis de menor 

complexidade. Em relação ao conceito de menor complexidade, o 

enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que 

este leva em consideração o objeto da prova e não o direito material 

discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a 

fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do 

direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ: 

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na 

Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia. 2. A 

autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação às decisões 

acerca de sua própria competência para conhecer das causas que lhe 

são submetidas, ficando esse controle submetido aos Tribunais de 

Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. 

O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor 

econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o 

que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de 

apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese 

do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários 

mínimos não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais 

Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 

13/10/2010) Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não são 

competentes para processar e julgar causas em que for necessária a 

produção de prova pericial. Em análise dos autos, diante da expressa 

impugnação da parte promovente, no caso, será necessária prova pericial 

grafotécnica para apurar se a digital constante no contrato juntado no id. 

10455515 foi efetivamente feita pela parte promovente. No caso concreto, 

por ser necessária a produção de prova pericial, trata-se de matéria de 

complexa e, consequentemente, este juízo é incompetente para processar 

e julgar a presente demanda. Pelo exposto, proponho acolher a preliminar 

de incompetência e julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso X, e 337, II, do CPC. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, arquive-se. Submeto o presente projeto 

de sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os 

efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. CLAUDIR JUNIOR 

FRANÇA MARTINS Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011186-21.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOAO DA SILVA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

Numero do Processo: 8011186-21.2017.8.11.0028 REQUERENTE: MANOEL 

JOÃO DA SILVA REQUERIDO: BANCO LOSANGO S/A Vistos, etc... A 

parte promovente, embora devidamente intimada para a audiência de 

conciliação, deixou de comparecer e não apresentou qualquer justificativa. 

No Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória e, 

nesse sentido, dispõe o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional 

dos Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” Em caso de ausência da parte promovente, em qualquer das 

audiências, o artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95 prevê a extinção do 

processo: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo”. Pelo exposto, opino por JULGAR EXTINTO o presente feito, nos 

termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Postas estas razões, 

submeto o presente projeto de sentença à homologação da Magistrada 

Togada, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS JUIZ LEIGO Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010675-23.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

AIDA DAS DORES COSTA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010675-23.2017.8.11.0028. REQUERENTE: AIDA DAS DORES COSTA DE 

ARRUDA REQUERIDO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME VISTOS ETC. 

Dispensado o relatório. DECIDO. Verifico que a parte Reclamante não 

compareceu à audiência designada, conforme se depreende do Termo de 

Audiência carreado aos autos. Infere-se dos autos, que o Reclamante foi 

devidamente intimado, restando injustificada, portanto, sua falta. Seguindo 

os ditames legais estabelecidos na Lei que dispõe sobre os Juizados 

Cíveis e Criminais, outro caminho não há senão a extinção do presente 

feito sem a resolução do mérito. Ante o exposto, e por tudo mais que dos 

autos consta, acato o pedido da reclamada e OPINO EM JULGAR EXTINTO 

O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 51, inciso 

I, da Lei nº 9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos 

do artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e homologação nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Willian Santos Damaceno Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000525-05.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

ROSEMARY DE ARRUDA MORAES MARQUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000525-05.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ROSEMARY DE ARRUDA 

MORAES MARQUES REQUERIDO: OI S/A VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório. DECIDO. Verifico que a parte Reclamante não compareceu à 

audiência designada, conforme se depreende do Termo de Audiência 

carreado aos autos. Infere-se dos autos, que o Reclamante foi 

devidamente intimado, restando injustificada, portanto, sua falta. Seguindo 

os ditames legais estabelecidos na Lei que dispõe sobre os Juizados 

Cíveis e Criminais, outro caminho não há senão a extinção do presente 

feito sem a resolução do mérito. Ante o exposto, e por tudo mais que dos 

autos consta, acato o pedido da reclamada e OPINO EM JULGAR EXTINTO 

O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 51, inciso 

I, da Lei nº 9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos 
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do artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e homologação nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Willian Santos Damaceno Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019038-33.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO PAULO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

GRAZIELY RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RURAL AGRONEGOCIOS FERTILIZANTES EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8019038-33.2016.8.11.0028. REQUERENTE: LUCIO PAULO DE ALMEIDA 

REQUERIDO: RURAL AGRONEGOCIOS FERTILIZANTES EIRELI - ME 

VISTOS ETC. Dispensado o relatório. DECIDO. Infere-se dos autos, que o 

Reclamante requereu a desistência da ação, conforme se depreende do 

Pedido de Desistência, id. 8665008. Seguindo os ditames legais 

estabelecidos na Lei que dispõe sobre os Juizados Cíveis e Criminais, 

outro caminho não há senão a extinção do presente feito sem a resolução 

do mérito. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, acato o 

pedido da reclamada e OPINO EM JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do Enunciado 90 do FONAJE Sem 

custas ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para 

apreciação e homologação nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Willian 

Santos Damaceno Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018557-70.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO GODA (ADVOGADO(A))

MICHEL ANGELO DE LIMA CABRAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8018557-70.2016.8.11.0028. REQUERENTE: MICHEL ANGELO DE LIMA 

CABRAL REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, ETC. Dispensado o relatório. 

Decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38 da Lei n° 9.099/95 c/c art. 1.046, § 2º e § 4º, 

do CPC c/c Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Desta forma, atrelado às 

orientações supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos do 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. A 

relação de consumo restou caracterizada, nos termos dos artigos 2º e 3º, 

ambos da Lei nº 8.078/90, razão pela qual inverto o ônus da prova. Para 

balizar o direito da demanda, deve o julgador se valer do disposto nos 

artigos 5º e 6º da Lei 9.099/95, in verbis: Art. 5º - O Juiz dirigirá o 

processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, 

para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência 

comum ou técnica. Art. 6º - O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum. MÉRITO Da análise dos documentos acostados 

na exordial permite constatar que o registro dos dados do Reclamante com 

referência as negativações em apreço nos órgãos de proteção ao crédito 

se deu por solicitação da Requerida, cuja origem o reclamante alega 

desconhecer, haja vista que afirma ter contratado um serviço e que a 

Reclamada vem lhe oferecendo outro, com valores superiores ao 

contratado inicialmente. A Reclamada em sua defesa, alega ter agido de 

boa-fé e que há no caso em tela, possibilidade de fraude – caso fortuito, 

requerendo ao final a improcedência do pedido do Reclamante. Sendo 

assim, a reclamada não comprovou a solicitação ou utilização do serviço 

oferecido ao Reclamante que alega estar não ter contratado. Desta feita, a 

Reclamada não apresentou provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança dos débitos 

negativados, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia, 

seja por força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão do ônus da 

prova concedida em favor da consumidora resta cabível, pois, A 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO. Por estas razões, 

presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil, quais 

sejam: o ato ilícito (cobrança indevida dos serviços não instalados) e o 

dano (este, que se passou na esfera moral e material). Desta maneira, 

estando presentes os elementos da responsabilidade civil, existe para a 

reclamada o dever de indenizar o Reclamante, conforme se apurou. 

Quanto ao dano moral, este surge no instante em que o ser humano 

suporta um constrangimento que não lhe era exigível razão pela qual 

absorve a dor interna desnecessariamente. O simples desgosto em razão 

de acontecimentos corriqueiros, sejam por circunstâncias interna ou 

externa, não é capaz de, por si só, ensejar a pretensa reparação. O dano 

moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima. 

Não é qualquer dissabor comezinho da vida que pode acarretar a 

indenização, mas aquele que ocasiona um distúrbio anormal na vida do 

indivíduo; uma inconveniência de comportamento ou, como Sílvio de Sávio 

Venosa define “um desconforto comportamental a ser examinado em cada 

caso” (Direito Civil, responsabilidade civil, ed. Atlas jurídica, edição 2ª, 

volume 4º, São Paulo). Ainda na feliz afirmação de Walter Moraes “o que 

se chama de dano moral é, não um desfalque no patrimônio, nem mesmo a 

situação onde só dificilmente se poderia avaliar o desfalque, senão a 

situação onde não há ou não se verifica diminuição alguma. Pois se houve 

diminuição no patrimônio, ou se difícil ou mesmo impossível avaliar com 

precisão tal diminuição, já há dano, e este pode ser estimado por 

aproximação (art. 1533); e logo será supérflua a figura do dano moral” (RT 

650/64). Neste diapasão, a reclamante sofreu com o comportamento 

incompatível da reclamada, além de provocar-lhe profundo desgosto 

pessoal. Quanto ao precium doloris, não vislumbro tamanho prejuízo 

suportado a ponto de acarretar o pleiteado. Neste diapasão a lei não prevê 

padrão para aferição do valor indenizatório na hipótese de ressarcimento 

por abalo de crédito, senão o genérico para os casos de prática de ilícito. 

Em tal ocorrendo, deve-se tocar ao arbitramento cabível segundo o que 

dispõe o artigo 946 do Código Civil. Assim comprovado o comportamento 

impetuoso e contrário ao direito pela reclamada, valendo-se dos critérios 

da razoabilidade e proporcionalidade, sem olvidar a condição econômica 

da reclamante e do reclamado, arbitro a indenização por danos morais em 

R$ 7.000,00 (sete mil reais), levando-se em conta a extensão do dano e 

as condições financeiras do reclamante e da reclamada. Nesse sentido, o 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pacificou a matéria: “O 

arbitramento do dano fica ao inteiro arbítrio do Juiz que, não obstante, em 

cada caso, deve atender a repercussão econômica dele, a dor 

experimentada pela vítima e ao grau de dolo ou culpa do ofendido” (RT 

717/126). A propósito, tal valor se encontra pautado na razoabilidade uma 

vez que a reclamada continuou a manter a conduta ilícita sem se 

preocupar com o interesse social da norma e a paz social. Ademais, 

mostra-se justo porquanto atende o caráter repressivo da fixação 

indenizatória já que inibirá de cometer outros ilícitos perpetrados na mesma 

forma praticada. Ante ao exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO 

PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela Reclamante 

em desfavor da TELEFONICA BRASIL S.A. para: I) CONDENAR a 

Requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos 

morais corrigido monetariamente pelo INPC-IBGE, a partir da presente data 

mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da 

citação. II) DETERMINAR a exclusão do nome da parte autora nos órgãos 

de proteção ao crédito, confirmando a liminar em definitivo. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. 

Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as 

devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para 

apreciação e homologação nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. WILLIAN 

SANTOS DAMACENO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018926-64.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

LUCIMAR ROSARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (ADVOGADO(A))

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA (ADVOGADO(A))

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

LUCAS THADEU PIERSON RAMOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8018926-64.2016.8.11.0028. REQUERENTE: LUCIMAR ROSARIA DA SILVA 

REQUERIDO: LOJAS AVENIDA LTDA, CALCARD ADMINISTRADORA DE 

CARTOES DE CREDITO LTDA VISTOS ETC. Dispensado o relatório. 

DECIDO. Verifico que a parte Reclamante não compareceu à audiência 

designada, conforme se depreende do Termo de Audiência carreado aos 

autos. Infere-se dos autos, que o Reclamante foi devidamente intimado, 

restando injustificada, portanto, sua falta. Seguindo os ditames legais 

estabelecidos na Lei que dispõe sobre os Juizados Cíveis e Criminais, 

outro caminho não há senão a extinção do presente feito sem a resolução 

do mérito. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, acato o 

pedido da reclamada e OPINO EM JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para apreciação e homologação nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Willian Santos Damaceno Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000194-23.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO GOMES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MARGARETE FATIMA GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e decido. O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Considerando que a parte promovida foi regularmente citada e esta 

não compareceu na audiência de conciliação e nem apresentou 

contestação, com fulcro no artigo 344 do CPC e Enunciado 4 do Estado de 

Mato Grosso, considero-a como revel. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS proposto por 

MARGARETE FÁTIMA GONÇALVES em desfavor de FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão parcial assiste à parte requerente. O requerente afirma 

na peça exordial, que teve ser nome inserido indevidamente nos cadastro 

de proteção ao crédito SPC/SERASA, pois desconhece qualquer dívida 

com a reclamada, bem como afirma que não fora notificado da 

negativação. A requerida mesmo citada não apresentou contestação e 

nem compareceu a audiência de conciliação. Aliado a inversão do ônus da 

prova, impõe-se o reconhecimento da culpa da requerida por eventuais 

danos causados a requerente em razão da sua negligência. Pois a 

requerida efetuou a inserção do nome nos órgãos de proteção de crédito 

de uma dívida que não fora provada. Somente aponta o número de um 

contrato, mas não trouxe aos autos qualquer prova da sua existência, 

nem mesmo o detalhamento das faturas. Convém lembrar, a função 

exercida pelos órgãos de proteção do crédito é de alta relevância e de 

graves consequências, de modo que a requerida deveria cercar-se de 

maiores cuidados. No entanto, a doutrina e jurisprudência ensinam que, em 

se tratando de dano moral puro não é necessária a comprovação de sua 

extensão, bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal 

entre o evento danoso e a culpa. Afere-se dos autos que a parte 

requerente possui outra negativação anterior a anotação em análise nos 

presentes autos. Nesse particular, o Superior Tribunal de Justiça possui 

entendimento cristalizado no seguinte enunciado: Súmula 385 do STJ - Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. Portanto, o fato de haver inscrição 

anterior e legítima, no extrato do SPC/SERASA acostado na inicial inserida 

em 04/12/2014 da Lojas Avenida, meses antes da inserção do débito da 

empresa requerida, o que por si só já justificaria a negativa de 

indenização, com fundamento no enunciado de súmula supra citado. Em 

acréscimo, denota-se que embora a inscrição não seja legítima, urge 

mencionar que passível de indenização é aquele dano consistente na 

lesão de um bem jurídico extrapatrimonial albergado pelos direitos da 

personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto 

subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a 

própria imagem. Desse modo, em decorrência da preexistência de 

inscrição legítima, não há que se falar em ocorrência de dano moral 

indenizável, pois não houve lesão a nenhum dos bem jurídicos acima 

mencionados, bem como, o requerente não comprovou ter sofrido 

qualquer outro prejuízo ou abalo em sua honra. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela PROCEDENCIA PARCIAL dos pedidos contidos na inicial, com 

fundamento no art. 487, I do CPC, para: DECLARAR a inexistência dos 

referidos débitos do requerente no valor de R$ 178,13 (cento e setenta e 

oito reais e treze centavos) – contrato n. 56008791491, R$ 200,60 

(duzentos reais e sessenta centavos) – contrato n. 16071898561 e R$ 

429,76 (quatrocentos e vinte e nove reais e setenta e seis centavos) – 

contrato n. 16082034451, bem como DETERMINAR a exclusão do nome da 

requerente no cadastro restritivo de órgãos de proteção ao crédito, 

somente dos débitos supracitados. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença Publicada no 

PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto 

os autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Claudir Junior França Martins Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013739-41.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

LEOVALDO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

Autos: 8013739-41.2017.811.0028 Promovente: LEOVALDO PEREIRA DE 

SOUZA Promovido: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A 

parte promovente requereu a desistência da ação (id. 11549061) nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária. Assim, não 

havendo indício de litigância de má-fé ou lide temerária nestes autos, o 

processo deve ser extinto. Pelo exposto, opino pela homologação do 

pedido de desistência apresentado pela parte promovente e opino por 

julgar extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, 

inciso VIII do CPC. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto 

de sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os 

efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. CLAUDIR JUNIOR 

FRANÇA MARTINS Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, arquive-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. KÁTIA 

RODRIGUES OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012248-96.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:
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IVANILDA DOS SANTOS SILVA CUNHA (REQUERENTE)

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012248-96.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: REQUERENTE: IVANILDA DOS 

SANTOS SILVA CUNHA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, 

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento 

Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS 

proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte 

requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de indenização 

por danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, 

uma vez que a agência localizada nesta urbe permaneceu fechada por 

cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário 

salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte 

requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e 

fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. 

Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico que a 

responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo ser 

provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

Compulsando os autos verifico que conforme termo de audiência de 

conciliação a requerida compareceu ao ato, todavia não apresentou 

contestação, seguindo a inteligência da súmula 11 da Turma Recursal de 

Mato Grosso, a revelia se impõe: “SUMULA 11: A contestação será 

apresentada no prazo de 05 (cinco) dias a contar da audiência de 

conciliação, sob pena de revelia.” Pela ausência de demonstração de 

injusto motivo a qualificar a conduta das partes, elidida esta à 

configuração dos requisitos da responsabilidade civil. Não comprovada à 

existência da conduta lesiva, dos danos materiais e morais alegados e do 

nexo de etiológico entre eles, mister salientar ainda que apesar do 

requerido ser revel nos presentes autos, a revelia não implica 

necessariamente a total procedência do pedido, já que os efeitos da 

revelia não são absolutos. Diante da arguição da reclamada não me 

convenço da argumentação de que a reclamante foi vitima do reclamado, 

as alegações levantam duvida razoável. Sendo assim, ainda que o 

promovido seja revel na ação, tendo em vista a mingua dos elementos 

probantes, a ação deve ser julgada improcedente. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 
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prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010336-64.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

CASSIO ANTONIO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

Numero do Processo: 8010336-64.2017.8.11.0028 REQUERENTE: CÁSSIO 

ANTÔNIO DE CAMPOS REQUERIDO: BANCO LOSANGO S/A Vistos, etc... 

A parte promovente, embora devidamente intimada para a audiência de 

conciliação, deixou de comparecer e não apresentou qualquer justificativa. 

No Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória e, 

nesse sentido, dispõe o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional 

dos Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” Em caso de ausência da parte promovente, em qualquer das 

audiências, o artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95 prevê a extinção do 

processo: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo”. Pelo exposto, opino por JULGAR EXTINTO o presente feito, nos 

termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Postas estas razões, 

submeto o presente projeto de sentença à homologação da Magistrada 

Togada, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS JUIZ LEIGO Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018500-52.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA CATARINA MENDES (REQUERENTE)

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. CLARO DA SILVA - ME (REQUERIDO)

ERNESTO CAMPOS FILHO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8018500-52.2016.8.11.0028. REQUERENTE: SEBASTIANA CATARINA 

MENDES REQUERIDO: C. CLARO DA SILVA - ME 

8018500-52.2016.8.11.0028 Vistos, etc. Dispensado o relatório nos 

termos do art. 38 da lei 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO 

COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por SEBASTIANA 

CATARINA MENDES em desfavor de MAGAZINE VITORIA A autora requer 

em sua exordial a inexigibilidade da divida cobrada no valor de R$ 350,96 

(trezentos e cinquenta reais e noventa e seis centavos), inscrita nos 
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órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada em 01/06/2016. Alega que 

foi surpreendida com a restrição, sendo devida indenização, ante a 

ausência de comunicação prévia à inscrição. Do Mérito No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Com efeito, o que se tem de relevante para 

o deslinde da controvérsia é que a parte requerente sustenta que a 

negativação é indevida, pois não foi comunicada previamente do débito 

pela reclamada. No entanto, a parte requerida, em contestação logrou 

demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova 

que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que 

atinge a esfera jurídica da parte autora. A requerida demonstrou que havia 

contrato entre as partes, com assinatura da reclamante. Juntou 

comprovante que entrou em contato telefônico com a reclamante pela 

dívida em inúmeras oportunidades, sem sucesso. Dessa forma não há que 

se falar em inexistência de débitos tendo em vista que contratou os 

serviços da requerida e sua negativação foi lícita em razão da 

inadimplência, assim ausentes os requisitos necessários à configuração 

da responsabilidade civil. ANTE O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

dos pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016850-67.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

VICENTE CESAR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8016850-67.2016.8.11.0028. REQUERENTE: VICENTE CESAR DOS 

SANTOS REQUERIDO: OI S.A VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do 

art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e decido. O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Passo 

a análise do mérito da demanda. Do Mérito Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA 

ANTECIPADA proposta por Vicente Cesar dos Santos em face de OI S/a. 

Sustenta a requerente que desconhece o valor apontado na cobrança, em 

razão de não ter qualquer relação com a empresa requerida, que foi 

surpreendia com a negativa do cadastro em razão da referida restrição. 

Relata que foi a requerida quem, negligentemente, promoveu o lançamento 

do nome da requerente no cadastro de órgão de proteção ao crédito, 

conforme se depreende dos documentos trazidos aos autos, no valor de 

R$ 99,53, contrato N° 05045035181, inserida em 14/04/2012. Destaque-se 

ainda que em contestação a requerida não comprovou devidamente a 

relação jurídica entres as partes. Em que pese a requerida esclarecer que 

houve a relação contratual, esta juntou apenas telas sistêmicas visando 

alicerçar suas alegações, porem estas, por sua vez, não se prestam a 

comprovar suas alegações por se tratar de prova unilateral. Constatada a 

ausência de prova cabal, para a elucidação da presente demanda, não há 

outra alternativa, se não declarar a inexistência dos débitos. Aliado a 

inversão do ônus da prova, impõe-se o reconhecimento da culpa da 

requerida por eventuais danos causados a requerente em razão da sua 

negligência. Convém lembrar, a função exercida pelos órgãos de proteção 

do crédito é de alta relevância e de graves consequências, de modo que a 

requerida deveria cercar-se de maiores cuidados. Dessa forma, 

conclui-se com facilidade que foi indevido lançamento do nome da 

requerente no cadastro restritivo de órgão de proteção ao crédito pelo 

débito em discussão, restando, pois, comprovada a prática de conduta 

ilícita, devendo, portanto, responder pelas suas consequências, qual seja, 

a de indenizar a vítima por eventuais danos experimentados de forma 

injusta. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos 

danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende 

aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. ANTE 

O EXPOSTO, opino pela PROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, 

com fundamento no art. 487, I, do CPC para: a) DECLARAR a inexistência 

do débito de R$ 99,53, contrato N° 05045035181; bem como DETERMINAR 

a exclusão da restrição dos órgãos de proteção ao crédito, somente do 

referido débito, em nome da requerente; b) CONDENAR a requerida a 

pagar a requerente à quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de 

danos morais, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% 

ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir 

da prolação da sentença nos termos do Enunciado 362 do STJ. Sem 

custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016935-53.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUANDERSON GOMES DE ARRUDA E SILVA (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8016935-53.2016.8.11.0028. REQUERENTE: LUANDERSON GOMES DE 

ARRUDA E SILVA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E TUTELA ANTECIPADA, proposta por Luanderson Gomes de 

Arruda e Silva em face do Banco ITAU S.A. Sustenta a requerente que foi 

surpreendida ao tomar conhecimento da existência de uma dívida em seu 

nome no importe de R$ 781,00, referente ao contrato N° 0834309729. 

Analisando a preliminar de Incompetência do Juizado Especial – 

Necessidade de Pericia datiloscópica: A requerente afirma na inicial 

desconhecer o débito em seu nome. Porém o requerido apresentou como 

prova em sua contestação o contrato de empréstimo pessoal, 

devidamente assinado pela parte requerente. Suscita a requerente 

necessidade de perícia grafotécnica para averiguação das assinaturas no 

contrato de empréstimo, para o deslinde da causa, razão pela qual pugnou 

fosse o processo extinto, sem o julgamento do mérito, com base no art. 

51, II da Lei 9.099/95. Diante dos documentos juntados na inicial e na 

contestação, nota-se que a assinatura exarada no documento trazido, 

como prova pela requerida se assemelha em muito, àqueles assinados na 

inicial (procuração e declaração), sendo dispensável a realização de 

pericial grafotécnica. Razão pela qual REJEITO a preliminar e passo a 

análise do mérito. Narra a inicial que a parte requerente desconhece a 

negativação e requer indenização por danos morais. No entanto, a parte 

requerida, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança 

por meio de prova robustas que indicam a existência e a validade do 

negócio jurídico. Comprova nos autos que houve contratação dos 

serviços financeiros pela requerente contrato de empréstimo, bem como a 

requerente é correntista na requerida, com conta corrente ativa. Dessa 

forma não há que se falar em inexistência de ato ilícito, pois restou 

demonstrado a regularidade do contrato. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial. Por consequência 

extingue-se o feito com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, I do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos do 

artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a 

MM.ª Juíza Togada para apreciação e homologação nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 
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Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010402-44.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD (ADVOGADO(A))

CRISTIANE DE JESUS MORAES ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010402-44.2017.8.11.0028. REQUERENTE: CRISTIANE DE JESUS 

MORAES ARAUJO REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da lei 

9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por CRISTIANE 

DE JESUS MORAES ARAUJO, em desfavor de BANCO BRADESCO S.A.. A 

autora requer em sua exordial a inexigibilidade da divida cobrada no valor 

de R$ 80,11 e R$ 136,99, datadas de 09/09/15 e 05/10/15 e inseridas em 

18/10/15 e 15/11/15,. Alega que foi surpreendida com a restrição, sendo 

devida indenização, ante a ausência de contrato entre as partes. Do 

Mérito No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Com 

efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a 

parte requerente sustenta que a negativação é indevida, pois não há 

relação comercial entre as partes. No entanto, a parte requerida, em 

contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de 

elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a 

obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora. A 

requerida demonstrou que havia contrato entre as partes, com assinatura 

da reclamante. Juntou contrato de confissão de dívida, com assinatura da 

parte reclamante. Assinatura esta que coincide com as assinaturas da 

procuração e do termo de audiência de conciliação. Dessa forma não há 

que se falar em inexistência de débitos tendo em vista que contratou os 

serviços da requerida e sua negativação foi lícita em razão da 

inadimplência, assim ausentes os requisitos necessários à configuração 

da responsabilidade civil. ANTE O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

dos pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010776-60.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

GREICEANE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010776-60.2017.8.11.0028. REQUERENTE: GREICEANE ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO POCONÉ, 24 de 

junho de 2018. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Registro que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Analisando o conjunto fático 

probatório apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a 

extinção, sem resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. 

Devidamente intimada, a parte reclamante deixou de comparecer à 

audiência de conciliação. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, 

sempre que a parte autora, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, ANTE AO EXPOSTO, opino pela 

EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de mérito, nos termos 

art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. 

Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016843-75.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARILIA JOANA DA SILVA (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8016843-75.2016.8.11.0028. REQUERENTE: MARILIA JOANA DA SILVA 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório nos termos 

do art. 38 da lei 9.099/95. Fundamento e decido. A autora requer em sua 

exordial a inexigibilidade da divida cobrada no valor de R$ 42,15 (quarenta 

e dois reais e quinze centavos), Contrato N° 0119032918. Alega que foi 

surpreendida com a restrição, sendo devida indenização, ante a ausência 

de contrato entre as partes. Do Mérito No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde 

da controvérsia é que a parte requerente sustenta que a negativação é 

indevida, pois não há relação comercial entre as partes. No entanto, a 

parte requerida, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da 

cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do 

negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 

parte autora. A requerida demonstrou que havia contrato entre as partes, 

com inúmeras faturas telefônicas, centenas de ligações efetuadas pela 

reclamante, sendo que as faturas tem o mesmo endereço informado na 

inicial, bem como do comprovante de endereço. Dessa forma não há que 

se falar em inexistência de débitos tendo em vista que contratou os 

serviços da requerida e sua negativação foi lícita em razão da 

inadimplência, assim ausentes os requisitos necessários à configuração 

da responsabilidade civil. ANTE O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

dos pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016047-84.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE BENEDITO DE ARRUDA E SILVA (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8016047-84.2016.8.11.0028. REQUERENTE: FELIPE BENEDITO DE ARRUDA 
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E SILVA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Pleiteia a parte 

reclamante indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, devido a um 

débito que não reconhece. No documento acostado à inicial ficou 

demonstrada a negativação do nome da reclamante pela reclamada. O 

requerido contesta, informando que o débito ensejador da negativação, é 

decorrente de contrato firmado com o requerente. Aduz, que a 

negativação é legítima, ante a inadimplência da parte requerente. Alega 

ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa ré em relação ao 

autor. Destarte, conquanto tenha a reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento ou o áudio da suposta “televenda” apto a provar a existência 

do débito que motivou a negativação. Não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte reclamante, a fim de comprovar a relação 

jurídica entre as partes, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

posta na inicial. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos 

dados pessoais da reclamante para a referida contratação. A inserção do 

nome do reclamante nas entidades de proteção ao crédito é fato 

incontroverso. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus 

clientes e a terceiros. Importa consignar que a parte Requerente possui 

outras anotações junto ao cartório de protestos, no entanto, todas são 

supervenientes à discutida na presente reclamação. Assim, não há que se 

falar em aplicação da Súmula 385 do STJ. Inobstante a não aplicação da 

referida Súmula, a existência de outros apontamentos posteriores, como 

no presente caso, são levados em consideração para fixação do 

quantum, dentro dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade. 

Conforme entendimento, a inscrição posterior deve ser levada em conta 

para reduzir o valor indenizatório, já que a situação do autor é diversa 

daquele que nunca teve uma anotação lícita. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. ANTE O EXPOSTO, opino pela PROCEDENCIA 

dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC 

para: a) DECLARAR a inexistência do débito R$ 66,41 (sessenta e seis 

reais e quarenta e um centavos), contrato n. 132424294; bem como 

DETERMINAR a exclusão da restrição dos órgãos de proteção ao crédito, 

somente do referido débito, em nome da requerente; b) CONDENAR a 

requerida a pagar a requerente à quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 

a título de danos morais, devendo a quantia ser acrescida de juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o 

INPC a partir da prolação da sentença nos termos do Enunciado 362 do 

STJ. Sentença publicada no PJE. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau 

de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000477-46.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE DUARTE GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO TV (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000477-46.2017.8.11.0028. REQUERENTE: MARIA JOSE DUARTE 

GONCALVES REQUERIDO: CLARO TV Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Pleiteia a parte 

reclamante indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, devido a um 

débito que não reconhece. No documento acostado à inicial ficou 

demonstrada a negativação do nome da reclamante pela reclamada. O 

requerido alega preliminar o não cabimento da Justiça Gratuita da 

reclamante, todavia, não traz maiores elementos que pudessem formar o 

convencimento contrário deste Juízo. Ademais, conforme previsto no art. 

54, caput, da Lei 9.099/1995, o acesso ao primeiro grau de jurisdição 

independe de pagamento de custas, taxas ou despesas. Rejeito a 

preliminar. O requerido contesta, informando que o débito ensejador da 

negativação, é decorrente de contrato firmado com o requerente. Aduz, 

que a negativação é legítima, ante a inadimplência da parte requerente. 

Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa ré em relação 

ao autor. Destarte, conquanto tenha a reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento ou o áudio da suposta “televenda” apto a provar a existência 

do débito que motivou a negativação. Não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte reclamante, a fim de comprovar a relação 

jurídica entre as partes, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

posta na inicial. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos 

dados pessoais da reclamante para a referida contratação. A inserção do 

nome do reclamante nas entidades de proteção ao crédito é fato 

incontroverso. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus 

clientes e a terceiros. Importa consignar que a parte Requerente possui 

outras anotações junto ao SPC/SERASA, no entanto, todas são 

supervenientes à discutida na presente reclamação. Assim, não há que se 

falar em aplicação da Súmula 385 do STJ. Inobstante a não aplicação da 

referida Súmula, a existência de outros apontamentos posteriores, como 

no presente caso, são levados em consideração para fixação do 

quantum, dentro dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade. 

Conforme entendimento, a inscrição posterior deve ser levada em conta 

para reduzir o valor indenizatório, já que a situação do autor é diversa 

daquele que nunca teve uma anotação lícita. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. ANTE O EXPOSTO, opino pela PROCEDENCIA 

dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC 

para: a) DECLARAR a inexistência do R$ 76,03 (setenta e seis reais e três 

centavos), contraído por meio de do contrato numero 0000000134515673; 

bem como DETERMINAR a exclusão da restrição dos órgãos de proteção 

ao crédito, somente do referido débito, em nome da requerente; b) 

CONDENAR a requerida a pagar a requerente à quantia de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a título de danos morais, devendo a quantia ser 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção 

monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença nos termos do 

Enunciado 362 do STJ. Sentença publicada no PJE. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014068-53.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

LUIZA CRISTINA DA SILVA JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8014068-53.2017.8.11.0028. REQUERENTE: LUIZA CRISTINA DA SILVA 

JESUS REQUERIDO: VIVO S.A. Processo nº 8014068-53.2017.8.11.0028 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Pleiteia a parte reclamante indenização por danos morais, ao 

argumento que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de 

proteção ao crédito, devido a um débito que não reconhece. No 

documento acostado à inicial ficou demonstrada a negativação do nome 

da reclamante pela reclamada. O requerido contesta, informando que o 
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débito ensejador da negativação, é decorrente de contrato firmado com o 

requerente. Aduz, que a negativação é legítima, ante a inadimplência da 

parte requerente. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da 

empresa ré em relação ao autor. Destarte, conquanto tenha a reclamada 

alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, 

não apresentou qualquer documento ou o áudio da suposta “televenda” 

apto a provar a existência do débito que motivou a negativação. Não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte reclamante, a fim de 

comprovar a relação jurídica entre as partes, presumindo-se, portanto, 

verdadeira a versão posta na inicial. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da reclamante para a referida 

contratação. A inserção do nome do reclamante nas entidades de 

proteção ao crédito é fato incontroverso. Cumpre à prestadora de 

serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e a terceiros. No que concerne aos 

danos morais, em análise à declaração juntada nos autos pela própria 

parte reclamante, verifica-se que esta possui OUTRA RESTRIÇÃO, 

anterior ao débito discutido nos autos, datada de 21/03/2014. Nesse 

sentido, é a Súmula 385 do STJ: Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Não 

pode se dizer moralmente atingido aquele que possui outra restrição, como 

os noticiados no extrato do SPC juntado pela reclamante. Assim, não há o 

que se falar de abalo de crédito, e, consequentemente indenização por 

dano moral. Assim, não é possível reconhecer que o consumidor tenha 

experimentado com a inscrição indevida qualquer sentimento vexatório ou 

humilhante, porque a situação não lhe seria incomum. Pelo exposto, julgo 

procedente em parte a pretensão formulada na inicial, para declarar a 

inexistência dos débitos mencionado na inicial R$ 165,37 (cento e 

sessenta e cinco reais e trinta e sete centavos) referente ao contrato 

vencido em 26/03/2016; e, determinar o cancelamento da inscrição do 

nome da parte requerente das entidades de restrição ao crédito. Sentença 

publicada no PJE. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016944-15.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER BARBOSA MINAS NOVAS (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para indicar os dados bancários para 

transferência do valor depositado pela parte requerida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016023-56.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA LUZIA DA SILVA (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8016023-56.2016.8.11.0028. REQUERENTE: ADRIANA LUZIA DA SILVA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

VISTOS, A parte autora alega que seu nome está negativado por débito 

junto à reclamada, sem, contudo, ter contribuído para tal inscrição, razão 

pela qual requer indenização em virtude de supostos danos morais 

suportados. Em sua contestação, a reclamada afirma que não houve 

qualquer cobrança indevida e os valores cobrados correspondiam 

exatamente à relação jurídica existente entre as partes. É o necessário, 

atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa 

sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento 

antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não 

havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, ou 

não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 

“(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Preliminar de carência da ação por falta de interesse de 

agir. Rejeito a presente preliminar, pois está se confunde com o mérito da 

demanda, sendo então analisa em momento oportuno. Ultrapassada a 

preliminar, passo à análise do mérito da causa. Registro, inicialmente, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Pois bem, após 

detida análise dos autos e seus documentos vejo que deve ser julgado 

improcedente o pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada 

juntou documentos que comprovam a contratação do serviço, 

originariamente com a instituição bancaria Banco do Brasil S/A, o qual 

gerou o debito em debate, uma vez que se trata de dívida por 

inadimplemento. Nesse interim, enquanto nega a existência da dívida, a 

parte reclamante se olvidou que dantes possuía contrato com instituição 

financeira (terceiro), o que ficou cabalmente comprovado nestes autos. 

Contudo, da simples ocorrência de falha por parte da ré não resulta o 

dever de indenizar. É necessária a ocorrência do dano. E no presente 

caso, não restou evidenciado qualquer dano de ordem moral, senão 

vejamos. Ora, a situação narrada não faz presumir a ocorrência de abalo 

emocional à parte autora, ainda que tenha lhe ocasionado prejuízo 

material. Além disso, não há descrição do suposto constrangimento 

experimentado pelo consumidor. Houve, no máximo, um simples 

aborrecimento. Evidente o aborrecimento causado, mas não a ponto de 

configurar atentado a direito de personalidade da postulante, uma vez que 

não houve ofensas em público por parte da ré e nem ocasionou quaisquer 

outros prejuízos materiais significativos, não passando, assim, de mero 

incidente contratual, sem qualquer abalo na reputação e na honra da parte 

autora. Outrossim, a parte reclamante é devedora contumaz em outros 

débitos. E ainda, a lição de MARIA CELINA BODIN DE MORAES (Danos à 

Pessoa Humana. Uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2003, pag. 189) “não será toda e qualquer situação de 

sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento que ensejará a 

reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar 

a dignidade humana em seus diversos substratos materiais, já 

identificados, quais sejam, a igualdade, a integridade psicofísica, a 

liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano expatrimonial em 

sentido estrito”. É que “o dano moral tem como causa a injusta violação a 

uma situação jurídica subjetiva expatrimonial, protegida pelo ordenamento 

jurídico através da cláusula geral de tutela da personalidade que foi 

instituída e tem sua fonte na Constituição Federal, em particular e 

diretamente decorrente do princípio (fundante) da dignidade da pessoa 

humana (também identificado com o princípio geral de respeito à dignidade 

humana)”. Com efeito, estender-se, demasiadamente, o dano moral implica 

“banalizar a reparação das lesões de cunho expatrimonial”, razão pela 

qual conclui-se que “os tribunais, já de algum tempo, vêm tentando impedir 

que meros aborrecimentos do cotidiano passem a ser catalogados como 

geradores de dano moral, principalmente quando contornáveis por vias 

patrimoniais” (Ibid., p. 172). Assim, como a parte reclamante não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia quanto a fato 

constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos morais, nos termos 

do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe-se, nesse 

aspecto, a improcedência do pedido. De outra banda, não vislumbro a 

má-fé da parte reclamante, conforme postulado pela parte reclamada, 

sendo impossível a condenação da mesma. Ante o exposto, nos termos 

do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, REJEITO a preliminar 

suscitada e, no mérito, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na 

inicial. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 

da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, 

da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010853-69.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ADELINO DE OLIVEIRA CORREA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

WILSON SALES BELCHIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010853-69.2017.8.11.0028. REQUERENTE: JOSE ADELINO DE OLIVEIRA 

CORREA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Trata-se de 

Reclamação Cível por meio da qual a parte autora alega que teve seu 

nome negativado indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela 

reclamada sem que tivesse qualquer débito em aberto. Requer, ao final, a 

retirada de seu nome dos Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como 

declaração de inexistência dos débitos e indenização por danos morais. A 

promovida apresentara contestação, requerendo, em síntese, que sejam 

julgados improcedentes todos os pedidos formulados na peça vestibular 

haja vista que não restou comprovada qualquer conduta que possa ser 

considerada ilícita, ou qualquer outro elemento que motive a sua 

condenação ao pagamento de indenização por danos morais como 

pleiteado. É o necessário, atendido o disposto no art. 38, da Lei nº 

9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do 

art. 355, I do NCPC, não havendo necessidade de produção de outras 

provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que ensejam 

julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de 

assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, 

DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da economia e 

celeridade processual, passo a decidir. Preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir Rejeito a presente preliminar, pois reputo dispensável a 

existência de pedido administrativo a fim de que seja requisito para pleito 

em juízo. Vencida a preliminar, passo a análise do mérito. Ressalto que a 

relação travada nestes autos é uma relação de consumo regida pelo CDC. 

Consequentemente, a responsabilidade da ré é objetiva, 

independentemente de demonstração de culpa, a teor do art. 14 do 

referido diploma legal. Com isso, desinteressam os motivos pelos quais a 

falha ocorreu, bastando, tão-somente, sua ocorrência como fonte 

causadora de dano ao autor para se configurar o dever de indenizar do 

requerido. Atesto que apesar dos argumentos expostos pela parte 

reclamada, esta, deixou de acostar cópia do contrato firmado entre as 

partes, espelho da dívida em caso de contratação junto a terminal 

eletrônico, sendo impossível considerar os argumentos sem a devida 

contraposição dos fatos. Ademais disso, quanto à adução da reclamada 

de que não há que se falar em dano moral, vez que houve sim contratação 

de crédito, tendo havido inadimplemento, o que ensejou a negativação em 

questão, vejo que apenas há aduções, sem qualquer tipo de 

comprovação. Contudo, da simples ocorrência de falha por parte da ré 

não resulta o dever de indenizar. É necessária a ocorrência do dano. E no 

presente caso, não restou evidenciado qualquer dano de ordem moral, 

senão vejamos. Ora, a situação narrada não faz presumir a ocorrência de 

abalo emocional à parte autora, ainda que tenha lhe ocasionado prejuízo 

material. Além disso, não há descrição do suposto constrangimento 

experimentado pelo consumidor. Houve, no máximo, um simples 

aborrecimento. Evidente o aborrecimento causado, mas não a ponto de 

configurar atentado a direito de personalidade da postulante, uma vez que 

não houve ofensas em público por parte da ré e nem ocasionou quaisquer 

outros prejuízos materiais significativos, não passando, assim, de mero 

incidente contratual, sem qualquer abalo na reputação e na honra da parte 

autora. Outrossim, a parte reclamante é devedora contumaz em débito 

preexistente, sendo-lhe impossível conceder danos morais, conforme 

orienta a Sumula n. 385 do STJ. E ainda, a lição de MARIA CELINA BODIN 

DE MORAES (Danos à Pessoa Humana. Uma leitura civil-constitucional dos 

danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, pag. 189) “não será toda e 

qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento que 

ensejará a reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente 

para afetar a dignidade humana em seus diversos substratos materiais, já 

identificados, quais sejam, a igualdade, a integridade psicofísica, a 

liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano expatrimonial em 

sentido estrito”. É que “o dano moral tem como causa a injusta violação a 

uma situação jurídica subjetiva expatrimonial, protegida pelo ordenamento 

jurídico através da cláusula geral de tutela da personalidade que foi 

instituída e tem sua fonte na Constituição Federal, em particular e 

diretamente decorrente do princípio (fundante) da dignidade da pessoa 

humana (também identificado com o princípio geral de respeito à dignidade 

humana)”. Com efeito, estender-se, demasiadamente, o dano moral implica 

“banalizar a reparação das lesões de cunho expatrimonial”, razão pela 

qual conclui-se que “os tribunais, já de algum tempo, vêm tentando impedir 

que meros aborrecimentos do cotidiano passem a ser catalogados como 

geradores de dano moral, principalmente quando contornáveis por vias 

patrimoniais” (Ibid., p. 172). Assim, como a parte reclamante não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia quanto a fato 

constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos morais, nos termos 

do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe-se, nesse 

aspecto, a improcedência do pedido. Diante do exposto, à vista das 

razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil 

c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, MANTENHO a liminar outrora concedida, 

REJEITO a preliminar arguida, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos veiculados na inicial, e, para tanto, DECLARO a inexistência dos 

débitos correspondentes ao negócio jurídico em tela, bem como ORDENO a 

que a requerida retire o nome da parte reclamante dos órgãos de restrição 

ao crédito no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência da 

homologação desta. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão 

ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA 

NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010862-31.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TAISA RENATA RONDON DA SILVA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010862-31.2017.8.11.0028. REQUERENTE: TAISA RENATA RONDON DA 

SILVA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS VISTOS, A parte autora alega que seu nome está 

negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, ter contribuído 

para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em virtude de 

supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a reclamada 

afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores cobrados 

correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as partes. É o 

necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Preliminar de Impossibilidade de Inversão do Ônus da 

Prova. Rejeito a presente preliminar, uma vez que implícito os requisitos 

autorizadores para a postulada inversão do ônus da prova. Ultrapassada 

a preliminar, passo à análise do mérito da causa. Registro, inicialmente, 

que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater 

uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne 

na sentença os elementos formadores da sua convicção. Pois bem, após 

detida análise dos autos e seus documentos vejo que deve ser julgado 

improcedente o pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada 

juntou documentos que comprovam a contratação do serviço, 

originariamente com o credor Banco do Brasil S/A, o qual gerou o debito 

em debate, uma vez que se trata de dívida por inadimplemento. Nesse 

interim, verifico que há nos autos prova da n cessão de credito, tornando 

eficaz a cobrança realizada pela reclamada. Assim, como a parte 

reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia 
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quanto a fato constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos 

morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 

impõe-se, nesse aspecto, a improcedência do pedido. Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, REVOGO a liminar 

outrora concedida, REJEITO a preliminar de mérito suscitada e, no mérito, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial. Sem custas e 

sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011903-33.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

ROBERIO DA CRUZ SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

8011903-33.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ROBERIO DA CRUZ SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Em análise detida nos autos, observa-se que a 

requerida junta contrato no ID 8621964, porém o arquivo esta incompleto. 

INTIME-SE a requerida para regularizar, juntando a cópia completa do 

contrato, no prazo de 5 (cinco) dias, visto que nas cópias juntadas não é 

possível verificar o documento assinado por completo. Após, decorrido 

prazo e devidamente certificado, Conclusos para sentença. Às 

providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013250-38.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EVA PINTO DA SILVA (REQUERENTE)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013250-38.2016.8.11.0028. REQUERENTE: EVA PINTO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando 

os autos, consta no ID 13616488 petição da parte requerente, 

representado por usa advogada, requerendo a desistência da presente 

ação. Nos termos do texto legal do art. 200, parágrafo único do CPC, a 

desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

judicial. ANTE O EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por 

consequência, a EXTINÇÃO do processo sem julgamento de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016834-16.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

EVARISTO DE PAULA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8016834-16.2016.8.11.0028. REQUERENTE: EVARISTO DE PAULA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA 

ANTECIPADA que move EVARISTO DE PAULA em face de BANCO 

BRADESCO S/A. Sustenta o requerente que desconhece o motivo da 

restrição e que não possui qualquer contrato com a instituição financeira, 

ora requerida. Analisando as preliminares Requer a preliminar a retificação 

do nome no polo passivo, devendo constar BANCO BRADESCO CARTÕES 

S/A – CNPJ 59.438.325/0001-01. ACOLHO a preliminar do valor da causa, 

com base no art. 292, V, do Código de Processo Civil c.c. Enunciado nº 

39/FONAJE. No caso concreto, havendo representação técnica por 

Advogado, ainda que não tenha solicitado valor do dano moral perseguido, 

o valor da causa deve ser corrigido, nos termos do art. 292, §3º, do CPC, 

para o teto admitido nos Juizados Especiais. Fixo, portanto, o valor da 

causa em R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil reais), correspondente a 40 

salários mínimos vigentes à data da distribuição da ação. A requerida 

suscita a preliminar de inépcia da inicial com base no dispositivo 319 do 

CPC, pois não há provas acerca do endereço do requerente, pois 

comprovante de residência esta em nome de terceiro e não comprova o 

vínculo com a mesma. Contudo a requerente não alega que o endereço 

esta divergente ou algo relacionado a isso. Razão pela qual esse 

documento não afetará o julgamento da lide. REJEITO a preliminar 

suscitada. Rejeito a preliminar de ausência de condição a ação – da falta 

de interesse de agir, posto que o interesse processual está presente 

sempre que a parte tenha a necessidade de exercer o direito de ação (e, 

consequentemente, instaurar o processo) para alcançar o resultado que 

pretende, relativamente à sua pretensão, pouco importando se o pedido 

será ou não julgado procedente. E esta também não esta vinculada a 

existência ou não de uma negativa de atendimento junto a empresa ora 

requerida. ACOLHO a preliminar de incompetência do Juizado Especial – 

necessidade de pericia grafotécnica. Em defesa a parte requerida juntou 

aos autos o formulário devidamente assinado de proposta de emissão de 

cartão – Bradesco Cartões (ID 12669342) e as faturas do suposto cartão, 

suscita a necessidade de PERÍCIA para o deslinde da causa em razão da 

assinatura constante na proposta do cartão de credito semelhante a 

existente nos autos, motivou pelo qual pugnou fosse o processo extinto, 

sem julgamento do mérito, com base no inciso II do art. 51 da Lei 9.099/95. 

Com efeito, o legislador infraconstitucional buscou, com os Juizados 

Especiais, criar um sistema onde a celeridade e a simplicidade devem 

nortear a atividade jurisdicional, e assim estabeleceu, no art. 3º da lei 

9.099/95, que sua competência para conciliação, processo e julgamento 

alcança as causas cíveis de menor complexidade, significando que, 

aquelas causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para 

o desate da questão, estariam subtraídas ao seu alcance. A causa em 

exame ostenta complexidade em razão da prova, pois, para o seu desate, 

é visível a necessidade de perícia, expediente que não se compatibiliza 

com o rito célere, simples e informal que cerca os procedimentos afetos 

aos Juizados. Nessa esteira, a reclamação em epígrafe desafia a 

extinção, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da 

lei nº 9.099/95. Como se vê não se trata de negativa de prestação 

jurisdicional, mas de incompatibilidade da causa com o procedimento 

instituído pela lei de regência. ANTE O EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO 

dos autos, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 51, inciso II, da lei 

nº 9.099/95, face à incompetência do Juizado Especial para apreciar a 

causa. RETIFICAR o nome no polo passivo, devendo constar BANCO 

BRADESCO CARTÕES S/A – CNPJ 59.438.325/0001-01; FIXAR o valor da 

causa em R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos reais), 

correspondente a 40 salários mínimos à data da distribuição da demanda. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017578-11.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE AVELINA PEREIRA (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8017578-11.2016.8.11.0028. REQUERENTE: CLEONICE AVELINA PEREIRA 

REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A Vistos etc., Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e decido. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E TUTELA ANTECIPADA proposta por CLEONICE AVELINA 

PEREIRA em desfavor de NATURA COSMETICOS S/A. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que não 

há necessidade de produção de prova em audiência. Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. Passo ao julgamento antecipado da lide 

com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, por entender que o processo 

encontra-se pronto para a prolação da sentença, não havendo 

necessidade de outras provas além das existentes nos autos, eis que a 

matéria de fato encontra-se satisfatoriamente corroborada por 

documentos. Analisando as preliminares Da cessão de crédito - Afirma 

que o débito em questão é decorrente de pedido dos produtos da Natura, 

e não pago pela requerente. Esclarece ainda, que a atual detentora dos 

referidos títulos em cobrança é o grupo Recovery, recuperadora de 

Crédito (Fundo de investimento em direitos creditórios não padronizados – 

NPL I), transferidos através de um contrato de Cessão de Créditos, 

devidamente amparado pelo código civil. Em que pese afirmar que os 

títulos já estão em posse de outra empresa, atual recuperadora de crédito, 

restou demonstrado através do extrato que a negativação foi efetuada 

pela Natura Cosméticos. Razao pela qual rejeito a preliminar, e os 

argumentos serão devidamente analisados no mérito. Da Conexão – 

suscita a preliminar de conexão e em consulta no sistema PJE, 

constatou-se a existência de varias ações propostas pela requerente, 

dentre elas uma ação com mesma parte, pedido Processo 

8017577-26.2016.811.0028 - valor de R$ 183,92 - contrato n. 

16106113318001, requerendo declaração de inexistência de débito e a 

condenação por danos morais contra a NATURA COSMETICOS S.A. 

Restando configurada de forma patente a figura jurídica da CONEXÃO. O 

artigo 55 do Código de Processo Civil discorre que: “Reputam-se conexas 

2 (duas) ou mais ações, quando Ihes for comum o pedido ou a causa de 

pedir.” Com efeito, a reunião de feitos para processamento e julgamento 

simultâneo, tem por objetivo evitar decisões contraditórias, tudo em 

conformidade com o princípio da economia processual. Aliás, para que se 

caracterize a CONEXÃO, basta que a causa de pedir remota, entendida 

como o fato jurídico que ensejou a propositura da demanda, seja 

coincidente. Para a conexão, esta coincidência não exige a absoluta 

identidade, englobando a causa de pedir próxima e remota, mas, um liame, 

justificando a reunião das duas causas, proporcionando a celeridade do 

julgamento. Outrossim, verifico que embora o requerente tenha proposto 

ações distintas para discutir a legalidade ou não da inscrição e, eventual 

condenação da requerida em indenização por danos morais, há identidade 

com relação a causa de pedir. Assim, reputo necessário o julgamento em 

conjunto das demandas em comento, a fim de se evitar decisões 

conflitantes. Do mérito Nara a requerente em sua inicial que seu nome foi 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, que não 

reconhece os valores cobrados, vez que não possui qualquer débito com 

a empresa que inseriu seu nome nos órgãos de proteção ao crédito no 

valor de R$ 183,91 referente contrato n. 16106113318002. Que os débitos 

são indevidos e injustas são as restrições impostas em seu nome. A parte 

Reclamada contesta, alegando que anexou aos autos ficha cadastral com 

a assinatura da parte requerente e cópia do seu documento de Identidade, 

para que seja afastada toda e qualquer alegação de fraude e/ou 

desconhecimento do débito. Esclarece que a requerente foi cadastrada 

como consultora natura, para vendas de produtos, cosméticos e produtos 

de higiene pessoal, com intuito de auferir renda. Afirma ainda que, a parte 

Autora realizou pedidos e por razões desconhecidas, deixou de adimplir 

os débitos. Apresentou Ficha Cadastral com Condições Comerciais, 

devidamente assinada e cópia dos documentos pessoais da Autora, 

conforme ID 8592251. A requerente apresentou impugnação à 

contestação, reiterando os pedidos iniciais. Afirmando desconhecer a 

relação contratual com a requerida. Analisado o processo e os 

documentos a ele acostados verifico que a requerida se desincumbiu do 

ônus probatório que lhe cabia e comprovou que o débito que deu ensejo à 

anotação dos dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito é 

proveniente de serviços de fato contratados, inexistindo, portanto, razão 

para declarar a inexistência de débito e condenar o réu por danos morais. 

Neste sentido: Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c. 

indenização por danos morais - autora que não se desincumbiu do ônus 

da prova do fato constitutivo do seu direito (art. 333, inciso i, do CPC) 

juntada aos autos pelo banco réu de contrato de cartão de crédito 

assinado pela autora inadimplência caracterizada inscrição do nome dos 

devedores nos cadastros de inadimplentes que é legítima ausência de ato 

ilícito a ensejar a pretendida condenação em danos morais - sentença 

mantida recurso improvido. (TJ-SP - APL: 1163152520118260100 SP 

0116315-25.2011.8.26.0100, Relator: Paulo Roberto de Santana, Data de 

Julgamento: 28/11/2012, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 30/11/2012). Por último, no caso em debate, denota-se que a 

parte autora tenta se eximir de suas obrigações e tenta induzir em erro 

este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância 

de má-fé prevista no artigo 80 do Novo Código de Processo Civil. Isso 

porque veicula demanda temerária, buscando ludibriar o Juízo e valer-se 

da defesa por vezes precária de empresas que litigam “em massa” para 

obter enriquecimento sem causa, utilizando-se do processo como meio de 

buscar lucro fácil, em postura reprovável que prejudica o funcionamento 

do já abarrotado sistema jurisdicional e gera despesas à parte ré com 

graves repercussões econômicas. Com esta conduta incide na previsão 

do art. 80 incisos II, III e V do Código de Processo Civil. Eis o entendimento 

jurisprudencial: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. 

BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS 

AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o 

artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor 

o alegado pelo requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 

2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. 

Inviabilidade de condenação do procurador da parte. Precedentes desta 

Corte e do Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO DE APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima 

Costa, Julgado em 08/10/2013); APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA 

COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO 

NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. LIDE TEMERÁRIA. MULTA POR 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS, PREVISTAS NOS 

ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. MANUTENÇÃO DA 

CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor ao pagamento de 

multa por litigância de má-fé e de indenização, nos termos do artigo 17 e 

18, §2º do Código de Processo Civil, ante a proposição de lide infundada e 

temerária. APELO DESPROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Cível Nº 

70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris 

Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 13/11/2013). ANTE O EXPOSTO, 

nos termos do art. 487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos formulados na inicial. Proceder o 

apensamento dos autos n.  8017577-26.2016.811.0028 e 

8017578-11.2016.811.0028. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença Publicada no 

PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto 

os autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010207-30.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIETA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. DE SOUZA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)
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DESPACHO VISTOS, Verifico que o AR retornou infrutífero. Dito isso, 

intime-se a parte autora para apresentar novo endereço da reclamada no 

prazo de 05 dias, a fim de que a mesma seja citada para comparecer a 

audiência de conciliação a ser designada conforme pauta do juízo, sob 

pena de extinção. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015191-23.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MULTI COMERCIO E REPRESENTACOES PARA MINERACAO E 

AGRICULTURA LTDA - ME (REQUERENTE)

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISAEL PAULO DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

DESPACHO VISTOS, Intime-se o reclamante para apresentar novo 

endereço do reclamado no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. 

Certifique-se. Cumpra-se.

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000951-84.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES (ADVOGADO(A))

CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURI CEZAR SIRQUEIRA DIAS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Nos autos e termos da Legislação vigente e do provimento nº. 

56/2007, impulsiono os autos para, intimar a parte autora, para 

providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 338,30 (trezentos e trinta e oito reais e trinta centavos), para 

cumprimento do mandado, sendo R$ 3,55 (três reais e cinqüenta e cinco 

centavos), o km percorrido, conforme portaria 16/2010, e provimento 

04/2015, devendo o referido valor ser pago mediante Guia a ser emetida 

pela Central de Pagamento de Diligências - CPD (site do Tribunal de Justiça 

deste Estado de Mato Grosso), regulamentada pelo Provimento 

07/2017/CGJ, devendo ser enviado recibo de depósito através do fone/fax 

(66) 3569-1216 ou através de petição, CNPJ do Fórum nº 

04.056.801/0001-20.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000463-32.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MODA DA CASA LTDA - ME (RÉU)

CRISTIANE RODRIGUES LOPES REZENDE (RÉU)

JANIO LOPES DE SOUZA JUNIOR (RÉU)

PEDRO DE OLIVEIRA REZENDE (RÉU)

CIBELE DE JESUS OLIVEIRA LOPES (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 

56/2007, impulsiono os autos para, intimar a parte autora, por meio de 

seus advogados, para providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) 

de Justiça, no valor de R$ 267,60 (duzentos e sessenta e sete reais e 

sessenta centavos), para cumprimento do mandado, a ser expedido nos 

autos, sendo R$ 3,55 (três reais e cinqüenta e cinco centavos), o km 

percorrido, conforme portaria 16/2010, e provimento 04/2015, devendo o 

referido valor ser pago mediante Guia a ser emetida pelo site do Tribunal 

de Justiça deste Estado de Mato Grosso, na Central de Pagamento de 

Diligências - CPD, regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo 

ser enviado recibo de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou 

através de petição, CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000520-50.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZANIR RAMALHO DA SILVA CARVALHO (RÉU)

UTILIDADE DOMESTICAS FEIRAO DO LAR LTDA - ME (RÉU)

RAIMUNDO NONATO BARROS DE CARVALHO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 

56/2007, impulsiono os autos para, intimar a parte autora, por meio de 

seus advogados, para providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) 

de Justiça, no valor de R$ 267,60 (duzentos e sessenta e sete reais e 

sessenta centavos), para cumprimento do mandado, a ser expedido nos 

autos, sendo R$ 3,55 (três reais e cinqüenta e cinco centavos), o km 

percorrido, conforme portaria 16/2010, e provimento 04/2015, devendo o 

referido valor ser pago mediante Guia a ser emetida pelo site do Tribunal 

de Justiça deste Estado de Mato Grosso, na Central de Pagamento de 

Diligências - CPD, regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo 

ser enviado recibo de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou 

através de petição, CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000492-82.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GREGORIO PIAGEM (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Nos autos e termos da Legislação vigente e do provimento nº. 

56/2007, impulsiono os autos para, intimar a parte autora, para 

providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 338,30 (trezentos e trinta e oito reais e trinta centavos), para 

cumprimento do mandado, sendo R$ 3,55 (três reais e cinqüenta e cinco 

centavos), o km percorrido, conforme portaria 16/2010, e provimento 

04/2015, devendo o referido valor ser pago mediante Guia a ser emetida 

pela Central de Pagamento de Diligências - CPD (site do Tribunal de Justiça 

deste Estado de Mato Grosso), regulamentada pelo Provimento 

07/2017/CGJ, devendo ser enviado recibo de depósito através do fone/fax 

(66) 3569-1216 ou através de petição, CNPJ do Fórum nº 

04.056.801/0001-20.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000900-73.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

F. L. P. (ADVOGADO(A))

B. P. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. D. C. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 

56/2007, impulsiono os autos para, intimar a parte autora, por meio de 

seus advogados, para providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) 

de Justiça, no valor de R$ 267,60 (duzentos e sessenta e sete reais e 

sessenta centavos), para cumprimento do mandado, a ser expedido nos 

autos, sendo R$ 3,55 (três reais e cinqüenta e cinco centavos), o km 

percorrido, conforme portaria 16/2010, e provimento 04/2015, devendo o 

referido valor ser pago mediante Guia a ser emetida pelo site do Tribunal 

de Justiça deste Estado de Mato Grosso, na Central de Pagamento de 

Diligências - CPD, regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo 

ser enviado recibo de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou 

através de petição, CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000927-56.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE MELO CORREIA (REQUERENTE)

VANESSA PIVATTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAUBENIDES SILVA DE PAULA (REQUERIDO)

JOELCIO VILELA DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 
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56/2007, impulsiono os autos para, intimar a parte autora, por meio de 

seus advogados, para providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) 

de Justiça, no valor de R$ 1.758,30 (um mil, setecentos e cinquenta e oito 

reais e trinta centavos), para cumprimento do mandado, a ser expedido 

nos autos, sendo R$ 3,55 (três reais e cinqüenta e cinco centavos), o km 

percorrido, conforme portaria 16/2010, e provimento 04/2015, devendo o 

referido valor ser pago mediante Guia a ser emetida pelo site do Tribunal 

de Justiça deste Estado de Mato Grosso, na Central de Pagamento de 

Diligências - CPD, regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo 

ser enviado recibo de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou 

através de petição, CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000894-66.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO SIQUEIRA TROVO (REQUERENTE)

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUMBERTO PEREIRA FREITAS (REQUERIDO)

PATRICIA APARECIDA MONTES FREITAS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora por meio de seu advogado, para 

providenciar o pagamento da complementação da diligência do Oficial de 

Justiça, no valor de R$ 267,30 (duzentos e sessenta e sete reais e trinta 

centavos), a ser pago mediante guia retirada no Site do Tribunal de Justiça 

deste Estado de Mato Grosso, nos termos constante na certidão da 

Oficiala de Justiça, juntada aos autos.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 8376 Nr: 658-54.2006.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Romildo Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Com o trânsito em julgado da sentença prolatada nos embargos à 

execução, HOMOLOGO o cálculo juntado as fls. 213/215, excluindo o 

valor da multa diária, e determino a expedição do competente RPV.

Com a vinda do pagamento, proceda-se à conclusão dos autos para 

extinção do feito e expedição de alvará para liquidação.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 55690 Nr: 803-95.2015.811.0059

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romildo Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO BRITO DA CUNHA 

MARANHÃO - OAB:28048 - PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com base na motivação supras, JULGO PROCEDENTE os 

embargos à execução, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC, de 

modo a excluir o excesso de execução, nos moldes apresentados pelo 

polo ativo, e, ao mesmo tempo, homologar o cálculo apresentado pela 

embargada, quais sejam de R$ 39.351,64 (trinta e nove mil trezentos e 

cinquenta e um reais e sessenta e quatro centavos) sendo R$ 37.542,32 

(atrasados) e R$ 1.809,32 (sucumbência), afastando o valor da multa 

diária. Condeno o embargado ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa. Esses valores 

só poderão ser cobrados se houver comprovação da modificação no 

estado econômico do vencido no prazo de até cinco anos contados do 

trânsito em julgado dessa decisão, nos termos do art. 98, §3º, do 

NCPC.Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias. 

P.R.I.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 85019 Nr: 6131-35.2017.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSINA DA SILVA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS ALVES DO 

NASCIMENTO JUNIOR - OAB: 22141-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 85019 Nr: 6131-35.2017.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSINA DA SILVA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS ALVES DO 

NASCIMENTO JUNIOR - OAB: 22141-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a autarquia ré foi intimada para 

querendo, apresentar impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) 

dias, ou concordar com o cálculo apresentado, na forma do artigo 535 do 

NCPC e nada apresentou aos autos, até a presente data. O referido é 

verdade e dou fé.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000302-22.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MESSIAS JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURCEIRES SERAFIM DE MORAES SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

1000302-22.2018.8.11.0059. REQUERENTE: MESSIAS JOSE DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: JURCEIRES SERAFIM DE MORAES SOUZA Tendo em vista a 

necessidade de readequação de pauta, redesigno audiência de 

conciliação para o dia 26 de novembro de 2018, às 12h30 (horário oficial 

do Estado de Mato Grosso). Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 46387 Nr: 2194-56.2013.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Wanderley Sudário Esteves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joarisse Vilela da Silva, Nubia Vilela da Silva, 

LEANDRO VILELA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT

 Autos n. 2194-56.2013.811.0059 (código 46387)

Tendo sido apresentados Embargos de Declaração ao fundamento de que 

o procedimento adotado por este Juízo seria nulo a partir da publicação da 

sentença, SUSPENDO, POR ORA, OS ATOS DE EXECUÇÃO.

Fixo prazo de até 15 dias para que a parte executada, ora embargante, 

regularize sua representação processual, sob os riscos próprios.

Posteriormente, abra-se vista à parte exequente, ora embargada, para 

manifestação quanto aos embargos, no prazo de 5 dias.

Porto Alegre do Norte (MT), 31 de agosto de 2018.
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 Marcos André da Silva

 Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 46387 Nr: 2194-56.2013.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Wanderley Sudário Esteves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joarisse Vilela da Silva, Nubia Vilela da Silva, 

LEANDRO VILELA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT

 Autos n. 2194-56.2013.811.0059 (código 46387)

Fixo prazo de até 15 dias para que a parte autora manifeste-se quanto ao 

pedido contido na folha 149.

Porto Alegre do Norte (MT), 26 de setembro de 2018.

 Marcos André da Silva

 Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 90251 Nr: 9437-12.2017.811.0059

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NCeS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, a fim de intimar a requerente para comparecer na 

secretaria da 2ª vara para assinar o termo de guarda provisória, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 60563 Nr: 3572-76.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Batista da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Antunes, vulgo "Chico da Londrina"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Weiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18.969/GO

 Aqui se revela ação de reintegração de servidão de passagem com 

pedido de antecipação de tutela, ajuizada por PEDRO BATISTA DA SILVA 

em face de FRANCISCO ANTUNES.

Defiro a produção de prova testemunhal requerida pela parte e designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de janeiro de 2019 às 

12h00min (horário oficial de Mato Grosso).

Registre-se que o comparecimento das testemunhas dar-se-á sem 

necessidade de intimações, sendo ônus da parte promover seu 

comparecimento.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60563 Nr: 3572-76.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Batista da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Antunes, vulgo "Chico da Londrina"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Weiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18.969/GO

 Vistos.

I – Tendo em vista que o magistrado titular do Juízo da 2ª Vara está de 

licença médica (documento anexo) e o conflito na pauta de audiência com 

o Juízo da 1ª Vara desta comarca, redesigno o ato para o dia 07 de Março 

de 2016, às 14:30, primeira data livre na pauta. Saem os presentes 

intimados.

II – Intime-se.

III – Dê-se ciência ao Ministério Público.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 107330 Nr: 6732-07.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Vieira da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLERISMAR FERREIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:19415/O, Manoel da Rocha Costa - OAB:19975/MT

 Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva do acusado, 

verifica-se que permanecem inalteradas as razões que ensejaram a 

decretação da prisão preventiva, na medida em que a defesa não 

acostou, aos autos, nenhum fato novo apto a ensejar a revogação da 

segregação cautelar, sendo que a manutenção do cárcere continua 

imprescindível para salvaguardar a garantia da ordem pública.

No que tange ao reconhecimento da nulidade da decisão de recebimento 

da denúncia, tem-se que não merece prosperar, uma vez que, para as 

decisões que recebem denúncias, prescinde de longas fundamentações 

ou fundamentações complexas, em razão da sua natureza interlocutória, 

conforme reiterado entendimento jurisprudencial:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS 

CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE 

REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. 

NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBE A DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL 

IMPROVIDO. 1. Esta Corte Superior consolidou o entendimento de que 

prescinde de fundamentação a decisão que recebe a denúncia, devendo, 

apenas, a decisão que rejeita a absolvição sumária, ser fundamentada, 

ainda que de forma concisa, apreciando, quando apresentadas na 

resposta à acusação, teses relevantes e urgentes. 2. Decisão agravada 

mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo regimental improvido 

(AgRg no HC 349.544/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, 

DJe 12/05/2016).

Por outro lado, não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP) e 

inexistindo questão pendente de apreciação, declaro o feito saneado e 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 31 de outubro de 

2018, às 15h00min (horário oficial do Estado de Mato Grosso), devendo 

constar do mandado que o interrogatório será realizado após a oitiva das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, sendo as alegações 

finais oferecidas na mesma solenidade.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

 Requisite-se o réu preso, expedindo-se o necessário.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 107377 Nr: 6764-12.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriela de Carvalho Silva, Geison Silva 

Lucena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIONALDO MADEIRA COSTA 

- OAB:13075/MT

 Considerando a certidão retro (ref. 36), intime-se pessoalmente o 

acusado Geison Silva Lucena para, em 48 horas, constituir novo 

procurador para apresentação da resposta à acusação, sob pena de 

remessa dos autos à Defensoria Pública.

Transcorrido o prazo sem que haja manifestação, certifique-se e 

remetam-se os autos à Defensoria Pública deste Estado.

Às providências. Cumpra-se.
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Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 42264 Nr: 1430-20.2018.811.0019

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. Fontanelle Filho-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Fumagalli, Simone Araújo Slaviero, 

Anderson Fumagalli Administração e Participações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:16164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOCIMARA MOCHI JORGE - 

OAB:11231

 Vistos EM CORREIÇÃO.

CITE-SE o sócio e a pessoa jurídica para manifestar-se e requerer as 

provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias, no termos do que disciplina 

o art. 135, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11850 Nr: 795-20.2010.811.0019

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Benedito Face Varaldo, representado p/ 

Maria Elizabeth Varaldo Prette

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elton Luiz Gobbi, Armando Alcântara da Rosa, 

Donizete Galdino da Silva, Nilzete Soares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acir Murad Sobrinho - 

OAB:6838/MS, Gilmar Pires de Faria Júnior - OAB:13578/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, José Antunes de Jesus - OAB:13881/MT, Lindamir 

Macedo de Paiva - OAB:16164/MT

 Intimo os requeridos: Elton Luiz Gobbi e Armando Alcântara da Rosa, 

através de seu advogado, para contrarrazoar o recurso de apelação 

(fls.483/491) dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29670 Nr: 842-81.2016.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giovane de Souza Cyrino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Carla Rezende 

Figueiredo - OAB:22269-0

 INTIMO o denunciado na pessoa de sua advogada nomeada do teor da r. 

decisão ref. 178, para manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 38327 Nr: 2705-38.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welinton Lopes Gomes de Souza, Juliano 

Cézar Aparecido de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON REZENDE DOS 

SANTOS - OAB:16428

 Vistos.

Considerando que a vítima Alex Júnior Neves Santoni e a testemunha 

Luana Aparecida Souza Vieira não foram localizadas, DETERMINO que 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público para apresentar novo 

endereço ou as derradeiras alegações, eis que resta somente a referida 

pendencia para o devido encerramento da instrução probatória.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 44304 Nr: 2557-90.2018.811.0019

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Tabaporã-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Gonçalves de Araújo, Jair Lopes dos 

Santos Junior, Ezequiel Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraão Licon de Laet - 

OAB:6200, Astor Beskow - OAB:46561/PR

 DESPACHO

Vistos.

Recebo a presente missiva precatória, uma vez que, de acordo com os 

requisitos legais do artigo 354 do CPP.

Portanto, em atenção ao ato deprecado e às diretrizes insculpidas no 

Provimento n. 12/2017-CM, DESIGNO AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA para o dia 

26/09/2018, às 16h30min.

Cientifique-se o Ministério Público e à Defesa técnica, se houver.

Requisite-se o recluso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 44019 Nr: 2417-56.2018.811.0019

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Ricardo Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Porto dos 

Gaúchos-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tamara Soares de Souza - 

OAB:24002/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A luz da decisão retro, DEFIRO o pedido formulado à ref. 34, de modo que 

DETERMINO a expedição do competente Alvará Judicial em favor da 

advogada, observando os dados bancários indicados por ela para 

levantamento do valor descrito.

Proceda-se o Senhor Gestor Judiciário, aos procedimentos necessários 

para as vinculações/liberações dos valores depositados.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 44308 Nr: 2559-60.2018.811.0019

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMdCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Jose Cintra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Priscila M.P. Corrêa da 

Fonseca - OAB:32440/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

o f i c i a l  d e  j u s t i ç a ,  p o r  i n t e r m é d i o  d o  s i t e 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao para o cumprimento 

do ato.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010015-62.2017.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

JIUFLAY WARGS E FREITAS (REQUERENTE)
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AFONSO SUEKI MIYAMOTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINA LUIZA PEREIRA EIRELI - ME (REQUERIDO)

MARCELO ANTONIO BORGES (ADVOGADO(A))

VALNEY RAMOS PEREIRA (REQUERIDO)

 

Intimação para Audiência de Tentativa de Conciliação designada para o dia 

19/12/2018, às 15:00 horas (Horário Oficial do Estado).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010015-62.2017.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

JIUFLAY WARGS E FREITAS (REQUERENTE)

AFONSO SUEKI MIYAMOTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINA LUIZA PEREIRA EIRELI - ME (REQUERIDO)

MARCELO ANTONIO BORGES (ADVOGADO(A))

VALNEY RAMOS PEREIRA (REQUERIDO)

 

Intimação para Audiência de Tentativa de Conciliação designada para o dia 

19/12/2018, às 15:00 horas (Horário Oficial do Estado).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 33654 Nr: 2384-19.2011.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de São Félix do Araguaia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Nogueira Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thamy de Azambuja - 

OAB:10943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Nos termos do Provimento da Corregedoria Geral da justiça de n.º 

13/2013, e atento ao valor da CDA ora objeto da execução, DETERMINO o 

arquivamento provisório dos autos.

Registro que o mesmo não significa extinção do feito, nem importa em 

reconhecimento judicial de quitação da dívida, podendo ser restabelecida a 

execução quando o valor atualizado dela superar o valor mínimo previsto 

no respectivo Provimento.

Arquive-se provisoriamente, sem baixa no Distribuidor, cumprindo-se na 

íntegra o que determina o citado Provimento.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providencias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 142321 Nr: 331-21.2018.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Demarcos Alves Milhomens

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:6883-A/MT

 Vistos.

Considerando o ofício n° 875/2018-PJSFA (em anexo), o qual informa a 

impossibilidade do i. Promotor de Justiça comparecer a oralidade 

anteriormente designada, uma vez que estará ausente no período de 

19/09/2018 até o dia 03/10/2018, resta prejudicada a audiência designada 

neste período.

Dessa forma, REDESIGNO a presente oralidade para o dia 13 de março de 

2019, às 15h45min. (Horário Oficial do Estado de Mato Grosso), devendo o 

Sr. Gestor realizar as intimações que se fizerem necessárias.

Comunique-se a presente decisão ao Juízo Deprecante.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 21063 Nr: 1967-03.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Pereira Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EFETUAR A INTIMAÇÃO das partes da Perícia Médica que se realizará no 

dia 02/10/2018, às 14h00min, na Unidade de Saúde da Família Maria Manso 

(PSF URBANO).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 10 Nr: 1723-84.2004.811.0017

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Distribuidora de Calçados Paulista Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Marinho da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - OAB:, 

Maria Zélia dos Santos Parente Righi - OAB:16.103

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romes da Mota Soares - 

OAB:4781-A

 Vistos, etc.

Cuida-se de Ação de Ação Monitória promovida por Distribuidora de 

Calçados Paulista Ltda em face de JOÃO MARINHO DA SILVA.

 Após o regular andamento do feito, a parte Requerente informa o 

parcelamento da dívida, assim sendo, pleiteia a homologação e 

consequentemente extinção da presente feito, nos moldes do art. 924, II, 

do CPC (fls. 149/151).

 Assim sendo, vieram os autos conclusos.

 É o relato. Decido.

Pretendia a parte autora o recebimento da importância aludida ao histórico 

de cálculo (fls. 37/43).

 Após o regular andamento do feito, às fls. 149/151, comunica a parte 

requerente ter realizado um acordo de pagamento do débito pleiteado.

 As partes pactuaram o valor da presente cobrança.

 Assim, pelo que se expõe, JULGO EXTINTA a presente ação de Monitória 

nos termos do art. 924, inciso II do NCPC.

 Proceda às eventuais baixas de penhora/execução, em atenção ao ato 

de penhora à fl. 72.

CONDENO o Requerido ao pagamento das custas processuais.

P.R.I. Cumpra-se.

 Após o trânsito em julgado da presente, feita as anotações necessárias, 

arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 17087 Nr: 1850-80.2008.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de São Félix do Araguaia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sirley Rodrigues Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes da Mota Soares - 

OAB:4781-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante a pesquisa com resultado parcial aportado em anexo, intime-se a 

parte executada para que se manifeste.

Após, intime-se o Exequente para que requeira o que entender de direito.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 38128 Nr: 1965-28.2013.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, SNL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Dione Ferreira Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724, Rafael Cesar do Nascimento - OAB:16056

 Nos termos da legislação vigente, e em atenção às normas da CNGC/MT 

IMPULSIONO o feito à matéria para imprensa com o fim de INTIMAR o réu, 

na pessoa de seu D. Advogado constituído para se manifestar, no prazo 
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de 05 (cinco) dias, se tem interesse na oitiva de suas testemunhas não 

localizadas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 134169 Nr: 916-44.2016.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dimafe Agropecuária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Marcio Menezes Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724, Márcio Castilho de Moraes - OAB:24310/A

 Vistos. Consoante decisão monocrática proferida em sede de Agravo de 

Instrumento e acostada aos autos às 504/506, o Des. Relator Sebastião 

Barbosa Farias revogou a decisão anteriormente proferida que havia 

deferido o efeito suspensivo pleiteado pelo agravante (id. 1890292 – fls. 

412/413), e determinou a manutenção, por ora, da decisão agravada (fls. 

504/506).Considerando a revogação do efeito suspensivo liminarmente 

concedido e, por conseguinte, a manutenção da decisão agravada que 

deferiu a tutela provisória de urgência e determinou a busca e apreensão 

de todas as reses com a marca identificadora da empresa autora 

encontradas no imóvel do requerido (fls.217/219).Cumpra-se a decisão de 

fls. 215/219, providenciando o Sr. Gestor as expedições necessárias. 

Outrora, instados a especificarem as provas que pretendiam produzir, o 

requerido pugnou pelo depoimento pessoal do autor e produção de prova 

testemunhal, juntando aos autos o respectivo rol (fls. 499/500). Já a 

empresa autora pugnou pela produção de prova documental, mediante 

requisição de informações perante o INDEA e o Frigorífico JBS, e prova 

testemunhal (fl. 501/503). Com isso:DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 30/04/2019 as 13:00 hrs (MT). Intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente o rol de 

testemunhas. Advirto os advogados das partes para que procedam em 

conformidade com o artigo 455, parágrafos 1.º a 3.º do Código de 

Processo Civil, cabendo-lhes informar ou intimar as testemunhas por eles 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada. Intimem-se 

pessoalmente o representante da empresa autora e o requerido da data 

designada para a audiência, com as advertências do artigo 385 do CPC.No 

mais, expeçam-se Ofícios ao Frigorífico JBS de Confresa e ao INDEA, 

requisitando informações constantes de seus cadastros e movimentações 

efetuadas pelo requerido com as reses da marca da empresa autora 

(estrela de cinco pontas) junto a essas inst i tuições . 

Cumpra-se.Intime-se.São Félix do Araguaia, 26/09/2018.Janaína Cristina 

de Almeida Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133405 Nr: 389-92.2016.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Araújo Lobato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denise de Olivera - 

OAB:21304/O

 Vistos.

Para fins de readequação de pauta, REDESIGNO a presente oralidade para 

o dia 27 de março de 2019, às 16h45min. (Horário Oficial do Estado de 

Mato Grosso), devendo o Sr. Gestor realizar as intimações que se fizerem 

necessárias.

 Ciência ao MPE e a Defesa.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 13157 Nr: 1604-55.2006.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agenor Parente Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 13157

S E N T E N Ç A

Vistos em correição, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença, promovida por AGENOR PARENTE 

SILVA, devidamente qualificado, em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL-INSS, igualmente qualificado.

 Houve a expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV e do 

respectivo Alvará de liberação do valor (fls. 151/152 e 154/155).

 É o sucinto relatório.

 Fundamento e Decido.

A parte devedora efetuou o pagamento do débito, e a parte autora efetuou 

a retirada do alvará correspondente em 28/02/2013, conforme assinatura 

e recebimento do causídico aposta no documento (fls. 155).

É de reconhecer-se, assim, que o presente feito alcançou o seu objetivo, 

sendo de rigor a sua extinção, uma vez que devidamente satisfeita a 

obrigação.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente demanda, com resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as baixas e 

anotações de estilo, independentemente de nova determinação.

P.R.I.C.

 São Félix do Araguaia/MT, 15 de fevereiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 19893 Nr: 782-27.2010.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alfredo Pereira Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação da advogada da parte autora, para que informe aos autos o 

número da conta para que seja expedido o Alvará de levantamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 14692 Nr: 1522-87.2007.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosângela da Silva de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:5.865-GO, Daniela Caetano de Brito - OAB:9880, Kênia 

Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da advogada da parte autora para juntar aos autos o número da 

conta para a devida expedição de Alvará de levantamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 39864 Nr: 570-64.2014.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Oliveira de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 Vistos, etc.

Recebo o recurso de apelação interposto pela defesa do suplicante.

Compulsando os autos, vislumbro que as razões já foram apresentadas.

Assim sendo, intimem-se o apelado, na pessoa do representante do 

Ministério Público para apresentar contrarrazões no prazo de 08 (oito) 

dias. (art. 600 do CPP).

A seguir com ou sem resposta, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça, com os cumprimentos deste juízo.

Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133458 Nr: 432-29.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dinamar Andre Cândido, Dinamar Andre 

Cândido, Sonia Esteris Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA MARQUES DE 

MENDONÇA - OAB:16067/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente impulsiono os autos com o fito de 

envia-los para a Expedição, para proceder a intimação editalícia dos 

executados.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 34164 Nr: 181-50.2012.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Luis Ramos Pompeu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APROSUM - Associação dos Produtores 

Rurais Área Suiá Missú

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Igor André Fernandes Pompeu 

- OAB:298220/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo de Barros Bedran - 

OAB:24900/GO

 Certifico o decurso de prazo para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 3889 Nr: 442-64.2002.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Rodrigues Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto de Defesa Agropecuário do Estado de 

Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Sérgio Antônio S. Damian - 

OAB:3775

 Em atenção à decisão judicial de fl. 374, IMPULSIONO o feito com o fim de 

abrir vistas à parte Autora pelo prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 13823 Nr: 654-12.2007.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jamilio Gomes dos Santos Junior, Jenadi Misael Silva 

Gomes, Mariane Misael Gomes, Mara Lúcia Misael Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jamilio Gomes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Albatênio da Serra Campos - 

OAB:11356/GO, Cristina Alves Pinheiro - OAB:3443/TO, Daniela 

Caetano de Brito - OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Jamílio Gomes dos Santos Júnior; Loiany Barros dos Santos; Mara Lúcia 

Misael Gomes; Mariane Misael Gomes; Sávio Rodrigues Barros dos Santos 

e Janadi Misael Silva Gomes, promoveram a abertura de inventário da 

herança de Jamilio Gomes dos Santos.

A petição inicial foi recebida, sendo nomeado inventariante o herdeiro 

Jamilo Gomes dos Santos, apresentando as primeiras alegações já com o 

arrolamento dos bens deixados (fls. 26/31), bem como documentos 

comprobatórios de fls. 32/84.

Manifestação dos demais herdeiros concordando com as primeiras 

declarações, como se observa à fl. 86/87.

À fl. 88, traz manifestação da viúva meeira de Jamílio Gomes dos Santos, 

Sra. Jenadi Mizael Silva Gomes renunciado a sua cota parte da herança 

em favor de seus filhos. Procuração por instrumento público fl. 89.

 Às fls. 100/106, consta o formal de partilha amigável, demonstrando a 

cota parte de cada herdeiro e, devidamente assinados por todos 

interessados.

O Ministério Público atuou nos autos, por haver herdeiro incapaz/menor de 

idade, no início da ação, sendo que às fls. 125/126, não se manifestou no 

mérito, visto não haver mais interesse de incapaz.

 Manifestações das Fazendas Públicas, na forma sequencial, sendo 

Municipal primeiramente (fl. 132), Estadual (fls. 135/136) e, Nacional (fl. 

139).

 Por fim, à fl. 146, o inventariante requereu a juntada de GIA/ITCD, que 

declara ser contribuinte isento de recolhimento.

Dispositivo

Assim, atendidas as exigências legais, estando os impostos devidamente 

recolhidos, com arrimo no artigo 654 do CPC, homologo a partilha, e, por 

conseguinte, julgo extinto com resolução de mérito o presente inventário, 

nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Expeça-se o formal de partilha, devendo a parte Requerente apresentar o 

plano de partilha de fls. 100/106 em arquivo, consoante, procedendo às 

averbações necessárias, junto aos órgãos competentes.

Após, o trânsito em julgado, arquive-se com as formalidades legais.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 15117 Nr: 25-04.2008.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alderina Campos Lopes, Vitalino Campos Costa, 

Rosalina Campos Costa, Antonio Campos Costa, José Costa Campos 

Muniz, Creuzirene Campos Costa, Regina Campos Costa, Roberto da 

Costa Campos Muniz, Maria Costa Campos Muniz, Maria Raimunda Costa 

Muniz, Creudimar Costa Campos Muniz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Pedro da Costa Muniz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio Miranda Souza 

- OAB:10296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID nº 15117

Vistos.

Alderina Campos Lopes, Vitalino Campos Costa, José Costa Campos 

Muniz, Antonio Campos Costa, Creuzirene Campos Costa, Rosalina 

Campos Costa, Regina Campos Costa, Roberto da Costa Campos Muniz, 

Maria Costa Campos Muniz, Maria Raimunda Costa Muniz e Creudimar 

Costa Campos Muniz, promoveram a abertura de inventário da herança de 

Pedro da Costa Muniz.

A petição inicial foi recebida, sendo nomeado inventariante o herdeiro 

Vitalino Campos Costa, apresentando as primeiras alegações já com o 

arrolamento dos bens deixados (fls. 28/31).

Foram juntadas cópias dos Autos de Código nº 15483, no qual foi 

expedido alvará judicial autorizando a venda do imóvel localizado na 

cidade de Alto Boa Vista – MT.

Às fls. 86/108, consta o formal de partilha e os recibos dos herdeiros 

referente à sua quota parte, como prestação de contas.

O Ministério Público atuou nos autos, por haver herdeiro incapaz/menor de 

idade, no início da ação, sendo que às fls. 148/149, não se manifestou no 

mérito, visto não haver mais interesse de incapaz.

 Por fim, às fls. 143/147, o inventariante requereu a juntada de GIA/ITCD, 

que declara ser contribuinte isento de recolhimento.

Assim, atendidas as exigências legais, estando os impostos devidamente 

recolhidos, com arrimo no artigo 654 do CPC, homologo a partilha, e, por 

conseguinte, julgo extinto com resolução de mérito o presente inventário, 

nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Expeça-se o formal de partilha, devendo o Autor apresentar o plano em 

arquivo, consoante, procedendo as averbações necessárias, junto aos 

órgãos competentes.

Após, o trânsito em julgado, arquive-se com as formalidades legais.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 07 de agosto de 2017.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 57369 Nr: 1490-52.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Francisco da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 PROCESSO/CÓD. Nº 57369

 Vistos, etc.

Processo sentenciado.

Pedido de arbitramento de honorários advocatícios às fls. 162.

É o relatório, fundamento e decido.

Por fim, tendo em vista a nomeação de fl. 57, e a prestação de serviços 

advocatícios do Dr. Otávio Simplício Kuhn OAB/MT 14.238, arbitro-lhe 

honorários advocatícios no importe de 15 (quinze) URH’s, tomando em 

conta a extensão dos serviços prestados e a tabela da OAB. Expeça-se a 

competente certidão.

Intime-se a defesa.

 De tudo cumprido e certificado, arquivem-se os autos.

 Porto Esperidião/MT, 25 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 31308 Nr: 804-02.2011.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Maria dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565, Fernando César Lopes Piva - OAB:9715-B

 PROCESSO/CÓD. Nº 31308

Vistos, etc.

Tendo em vista certidão de fl. 405, nomeio como defensor dativo o 

Khristian Santana Ramos OAB/MT 10.318, que pode ser encontrado no 

endereço Rua Arnaldo Jorge da Cunha, nº 406, centro. Podendo ser 

contatado sob o tel 9.9974-9242/3223-1504 salientando que os honorários 

serão arbitrados por ocasião da prolação de sentença, a serem 

executados ulteriormente em face do Estado de Mato Grosso.

Destarte, intime-se o causídico supramencionado para apresentar 

alegações finais em defesa do réu no prazo legal.

Após, conclusos para prolação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 25 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 30552 Nr: 57-52.2011.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genilson Alves da Silva, Diorgeno Ferreira 

Vasconcelos, Advaldo da Conceição Serafim, Maurício Silva Muniz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabia Carla V. NAKAD - 

OAB:2606, STEPHANI ALICE O. VIAL - OAB:4851

 Por estas razões, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal, 

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos acusados MAURÍCIO SILVA MUNIZ e 

ADVALDO DA CONCEIÇÃO SERAFIM, devidamente qualificados, pela 

ocorrência da prescrição virtual da pretensão punitiva estatal. 

Procedam-se as comunicações pertinentes, constante no artigo 1.453 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso quanto à extinção da punibilidade e retificações 

necessárias.Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se com as 

anotações e baixas de estilo. P. R. I. C.Entendo por despicienda a 

intimação dos réus em sentenças extintivas de punibilidade.Porto 

Esperidião/MT, 25 de setembro de 2018.Jean Garcia de Freitas 

BezerraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 53990 Nr: 507-87.2014.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Francisco da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 Por estas razões, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal, 

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado LUIZ FRANCISCO DA 

SILVA, devidamente qualificado, pela ocorrência da prescrição virtual da 

pretensão punitiva estatal. Procedam-se as comunicações pertinentes, 

constante no artigo 1.453 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso quanto à 

extinção da punibilidade e retificações necessárias.Com o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e baixas de estilo. P. 

R. I. C.Entendo por despicienda a intimação do réu desta sentença 

extintiva de punibilidade.Porto Esperidião/MT, 25 de setembro de 2018.Jean 

Garcia de Freitas BezerraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 50407 Nr: 2560-55.2007.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José da Cruz Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José de Barros Neto - 

OAB:OAB/MT 8.841-B

 Assim, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE de JOSÉ DA CRUZ SANTOS, das penas ao réu impostas 

nos presentes autos tendo em vista a prescrição retroativa.Procedam-se 

as comunicações pertinentes, constante no artigo 1.453 da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso quanto à extinção da punibilidade e retificações necessárias.Por 

fim, tendo em vista a nomeação de fl. 137, e a prestação de serviços 

advocatícios do Dr. José de Barros Neto OAB/MT 8841-B, expeça-se a 

competente certidão, com os valores daquela 01 (uma) URH 

ATUALIZADO. No mais, tendo em vista que o mesmo continuou 

acompanhando o feito, e apresentou as alegações finais de fls. 152/153, 

arbitro-lhe mais 03 (três) URH’s. Expeça-se as competentes certidões.P. 

R. I. C.Ciência ao MP.Tratando-se de sentença extintiva de punibilidade, 

tenho a intimação do réu como despicienda, pelo que, de tudo cumprido e 

certificado, arquivem-se os autos.Porto Esperidião/MT, 25 de setembro de 

2018.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 51764 Nr: 1257-60.2012.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gino da Conceição Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José de Barros Neto - 

OAB:OAB/MT 8.841-B

 PROCESSO/CÓD. Nº 51764

 Vistos, etc.

Processo sentenciado.

Pedido de expedição de certidão de honorários advocatícios às fls. 106.

É o relatório, fundamento e decido.

Por fim, tendo em vista a nomeação de fl. 44, e a prestação de serviços 

advocatícios do Dr. José de Barros Neto OAB/MT 8841-B, expeça-se a 

competente certidão, com os valores das 10 (dez) URH’s ATUALIZADOS.

Intime-se a defesa.

 De tudo cumprido e certificado, arquivem-se os autos.

 Porto Esperidião/MT, 25 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 29244 Nr: 291-68.2010.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benegildo Rodrigues Saboré

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José de Barros Neto - 

OAB:OAB/MT 8.841-B

 PROCESSO/CÓD. Nº 29244

 Vistos, etc.

Processo sentenciado.

Pedido de arbitramento de honorários advocatícios às fls. 92.

É o relatório, fundamento e decido.

Por fim, tendo em vista a nomeação de fl. 44, e a prestação de serviços 

advocatícios do Dr. José de Barros Neto OAB/MT 8841-B, arbitro-lhe 

honorários advocatícios no importe de 05 (cinco) URH’s, tomando em 

conta a extensão dos serviços prestados e a tabela da OAB. Expeça-se a 

competente certidão.

Intime-se a defesa.

 De tudo cumprido e certificado, arquivem-se os autos.

 Porto Esperidião/MT, 25 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 52883 Nr: 974-03.2013.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabricio Parava da Silva Barusso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 PROCESSO/CÓD. Nº 52883

 Vistos, etc.

Trata-se de ação penal em desfavor de Fabricio Parava da Silva Baruso, 

visando apurar os fatos narrados na exordial acusatória.

Processo prescrito, conforme sentença de fls. 76/77, com restituição de 

fiança determinada.

Aportou-se petição acompanhada de procuração, visando a restituição da 

fiança. (fls. 99/102).

Vieram-me conclusos.

É o relatório, fundamento e decido.

Pois bem, tendo em vista a procuração de fl. 100, determino a imediata 

restituição dos valores da fiança recolhida à fls. 14/15, o que deverá se 

dar para a conta referida à fl. 99.

Cumpra-se o remanescente da sentença de fls. 76/77.

Após, de tudo cumprido e certificado, arquivem-se os autos.

Porto Esperidião/MT, 25 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 29151 Nr: 199-90.2010.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcilon Soares Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:11.473-A, José de Barros Neto - OAB:OAB/MT 8.841-B

 PROCESSO/CÓD. nº 29151 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de executivo 

de pena em desfavor de MARCILON SOARES RODRIGUES, condenado à 

pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa (fls. 189/192). 

Denúncia recebida em 13/01/2011 (fl. 55). Sentença proferida em 

09/12/2015 (fls. 189/192), transitada em julgado para a acusação. (...). 

CHAMO O FEITO À ORDEM. Perscrutando os autos, verifica-se a 

ocorrência do fenômeno da prescrição da pretensão punitiva estatal, a 

qual pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, senão 

vejamos. (...) Nesse sentido, a pena aplicada ao condenado, é de 01 (um) 

ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. (..) (...). Ainda, em atenção à 

nomeação de fl. 216, do Douto causídico Erykson Thyago Pereira da Silva 

OAB/MT nº 22102/O, arbitro-lhe honorários advocatícios no importe de 05 

(cinco) URH’s, levando em consideração a tabela da OAB e a extensão 

dos serviços prestados, devendo expedir-se a competente certidão. 

Quanto ao veículo Fiat/STRADA Advent Flex, placa DKA 8493, 2004/2005, 

Chassi 9BD27804C52439591, apreendido conforme fl. 13: (.....). Assim, 

arrimado no total desinteresse da proprietária, que há mais de 08 (oito) 

anos já disse que não viria busca-lo, bem como, aliado ao decurso de mais 

de 90 (noventa) dias do trânsito em julgado da sentença (art. 122 do CPP), 

não havendo qualquer requerimento acerca do veículo, decreto o 

perdimento do mesmo. Neste caso determino que o meirinho avalie o bem, 

no prazo de 10 (dez) dias, a fim de subsidiar este juízo quanto à sua 

destinação, mormente acerca da viabilidade da realização de leilão judicial. 

Acaso seja juntada informação de que não há notícias do referido veículo, 

arquivem-se os autos. P. R. I. C. Ciência ao MP. Tratando-se de sentença 

extintiva de punibilidade, tenho a intimação do réu como despicienda, pelo 

que, de tudo cumprido e certificado, arquivem-se os autos. Porto 

Esperidião/MT, 24 de setembro de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 60767 Nr: 816-06.2017.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Roberto da Silva, Rozana Bazan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 60767

Vistos, etc.

Certificada a tempestividade (fl. 245), recebo o recurso de apelação em 

seus efeitos legais.

Intimem-se as partes para apresentarem razões e contrarrazões, após, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso para apreciação.

Cumpra-se.

 Porto Esperidião/MT, 24 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 28784 Nr: 872-20.2009.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Silva Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José de Barros Neto - 

OAB:OAB/MT 8.841-B, Manoel Alexandre Maiorquim - OAB:8278, 

Romildo Souza Grota - OAB:4333/MT

 Assim, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE de EDILSON SILVA FREITAS, das penas ao réu impostas 

nos presentes autos tendo em vista a prescrição retroativa.Procedam-se 

as comunicações pertinentes, constante no artigo 1.453 da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso quanto à extinção da punibilidade e retificações necessárias.P. R. 

I. C.Ciência ao MP.Tratando-se de sentença extintiva de punibilidade, tenho 

a intimação do réu como despicienda, pelo que, de tudo cumprido e 

certificado, arquivem-se os autos.Porto Esperidião/MT, 24 de setembro de 

2018.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 57991 Nr: 499-42.2016.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Roberto da Silva
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 57991

Vistos, etc.

Certificada a tempestividade (fl. 246), recebo o recurso de apelação em 

seus efeitos legais.

Apresentadas as razões recursais, intime-se a defesa para apresentar 

suas contrarrazões, após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para apreciação.

Cumpra-se.

 Porto Esperidião/MT, 19 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 61182 Nr: 1036-04.2017.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002

 PROCESSO/CÓD. Nº 61182 SENTENÇA (..). (...) O processo teve regular 

seguimento e culminou na condenação do réu, aplicando-lhe a pena de 03 

(três) meses de detenção, a qual fora suspensa nos termos do art. 77 do 

Código Penal (fls. 114/116). A defesa postulou pela detração penal, 

decotando-se o prazo em que o réu esteve preso, o que traria a extinção 

da punibilidade por cumprimento da pena. Por fim, pugna por fixação de 

honorários advocatícios em respeito à tabela da OAB. (....) É o relatório, 

fundamento e decido. (...) O acusado foi preso em flagrante na data de 

05/08/2017 (fl. 05), permanecendo segregado durante todo o processo, 

sendo solto após a sentença na data de 24/12/2018 (fl. 121). Assim, 

denota-se que o réu faz jus à detração penal quando da sentença penal 

condenatória, pelo que CHAMO O FEITO À ORDEM. Nessa linha, tendo em 

vista que o réu ficara preso por 04 (quatro) meses e 19 (dezenove) dias, 

e fora condenado à pena de 03 (meses) de detenção, transitada em 

julgado ao órgão ministerial, ou seja, não cabendo reformatio in pejus, 

detraindo-se, está claro que o réu cumpriu integralmente a pena imposta. 

Deste modo, julgo extinta a pena de Almir Maconhão Ortiz, e, em 

consequência, extingo o presente feito. Ainda, em atenção à nomeação de 

fl. 45, do Douto causídico Kleber de Souza Silva OAB/MT nº 8002, 

arbitro-lhe honorários advocatícios no importe de 10 (dez) URH’s, levando 

em consideração a tabela da OAB e a extensão dos serviços prestados. 

Assim, expeça-se a competente certidão. Às providências e anotações 

necessárias. Após o trânsito em julgado, observadas as formalidades 

legais, arquivem-se os autos, atentando-se o Sr. Gestor ao artigo 1.453 da 

CNGC. P.R.I. Entendo por despicienda a intimação do réu em sentenças 

extintivas de punibilidade, de modo que transitada em julgada ao Ministério 

Público, arquivem-se. Cumpra-se. Porto Esperidião/MT, 19 de setembro de 

2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 58968 Nr: 1203-55.2016.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de São Paulo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVIO SCAMATTI e outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alberto Zacharias Toron - 

OAB:65371, Ingrid de Oliveira Ortega - OAB:235.045-E, Luisa Moraes 

Abreu Ferreira - OAB:296.639

 PROCESSO/CÓD. Nº 58968

Vistos, etc.

Tendo em vista a petição de fl. 173, e que a testemunha Paulo Remedi foi 

arrolada pela defesa conforme fl. 145, oficie-se ao juízo deprecante dando 

conta de tal desistência, devendo responder se ainda há a necessidade 

de tal oitiva.

Envie cópia da petição em anexo ao ofício.

Consigne-se o prazo de 30 (trinta) dias para a resposta, acaso haja 

interesse na oitiva, conclusos para designação de audiência.

Decorrido o prazo sem manifestação, ou ainda, tendo a resposta sido no 

sentido de desnecessidade de cumprimento, à míngua de nova conclusão 

desnecessária, devolva-se a vertente carta precatória grafando as 

nossas homenagens.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 19 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 60995 Nr: 906-14.2017.811.0098

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Santos Souza, Fabio Vieira dos 

Santos, Juari da Silva Oliveira, Hercules da Silva Ortiz, Samoel Diego 

Lopes, Marim Neves da Silva, Isabela Aparecida Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565, Cristiano Paim Gasparetti - OAB:9.822, DAVI 

FERREIRA DE PAULA - OAB:19193/O, EVERALDO BATISTA FILGUEIRA 

JUNIOR - OAB:11988, Geraldo Escobar Pinheiro - OAB:2201, José de 

Barros Neto - OAB:OAB/MT 8.841-B, Marlucia Alves de Souza Tolon 

- OAB:21059/O, Otavio Simplício Khun - OAB:14238

 PROCESSO/CÓD. Nº 60995 Vistos etc.Considerando a decisão expedida 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nos autos de 

Habeas Corpus n. 1009107-44.2018.8.11.0000, que determinou a 

liberdade de Fábio Vieira dos Santos, estendendo o benefício aos corréus 

da presente ação penal, a saber: Fabiano Santos Souza, Hércules da 

Silva Ortiz, Samoel Diego Lopes, Marim Neves da Silva, Isabela Aparecida 

Menezes e Juari da Silva Oliveira, determinando a este juízo a imposição 

de medidas cautelares diversas da prisão que entender necessárias, fixo 

as seguintes medidas cautelares, que deverão ser cumpridas sob pena de 

IMEDIATA revogação da liberdade e decreto da prisão preventiva: 

a)comparecimento a todos os atos processuais a que forem 

intimados;b)comparecimento mensal no Juízo desta Comarca para 

assinarem o termo de comparecimento, entre 01 (um) a 10 (dez) de cada 

mês;c)Recolhimento domiciliar noturno entre 20h e 05h, salvo se provarem 

trabalho lícito noturno, estudos ou frequência em culto religioso, devendo 

comprovarem a situação nos autos e requererem permissão antecipada 

para tanto;d)Não poderão frequentar bares, boates, casas de prostituição 

e locais de reputação duvidosa, nem boca de fumo ou locais 

congêneres;e)proibição de se ausentarem da Comarca por mais de oito 

dias, sem comunicar o juízo e/ou mudarem-se sem atualizar o novo 

endereço, pois necessária para a investigação e/ou instrução;f)Proibição 

de se aproximarem ou entrarem em contato com quaisquer das 

testemunhas arroladas nos autos.Expeçam-se os competentes Alvarás de 

Soltura em favor de Fábio Vieira dos Santos, Fabiano Santos Souza, 

Hércules da Silva Ortiz, Samoel Diego Lopes, Marim Neves da Silva, 

Isabela Aparecida Menezes, se por outro motivo não tiverem que 

permanecer segregados.Expeça-se, ainda, contramandado de prisão em 

favor do réu Juari da Silva Oliveira.Expeçam-se cartas precatórias à 

Comarca de Cáceres/MT e São José dos Quatro Marcos/MT, para dar 

cumprimento aos referidos alvarás de soltura.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 57397 Nr: 48-17.2016.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeci de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565, Carlos Wagner Gobati de Matos - OAB:OAB/MT 

13077

 PROCESSO/CÓD. Nº 57397

Vistos, etc.

Na toada da certidão de fl. 280, nomeio para patrocinar a defesa do réu o 

douto causídico Khristian Santana Ramos OAB/MT 10.318, que pode ser 

encontrado no endereço Rua Arnaldo Jorge da Cunha, nº 406, centro, tel. 

9.9974-9242/3223-1504, o qual deverá ser intimado para apresentar 

alegações finais no prazo de 05 (cinco) dias.
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 Após, conclusos para prolação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 25 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 24700 Nr: 435-47.2007.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio da Cruz Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fransérgio de Souza 

Barbeiro - OAB: 10.362-B

 PROCESSO/CÓD. Nº 24700 Vistos, etc.(...) DEFIRO o pedido de fl. 

368.Expeçam-se as competentes certidões de honorários advocatícios 

arbitrados às fls. 366/367 (...) .Nesse sentido, chamo o feito à ordem para 

tornar definitiva a restituição do bem anteriormente depositado ao 

procurador, uma vez que o mesmo não possui mais utilidade ao processo, 

haja vista que o referido já fora sentenciado.Cumpre ressaltar que Jordaly 

Benedito de Lara, não é sequer acusado, e referido veículo foi o objeto do 

crime, que ensejou a presente ação penal. (...) Comprovado que o terceiro 

interessado é o legítimo proprietário do bem apreendido, sendo de boa-fé e 

desvinculado totalmente da prática do tráfico de entorpecente, a 

restituição do veículo é medida que se impõe, a fim de garantir o direito de 

propriedade (...) Nesse sentido, infere-se dos autos que estão presentes 

os três requisitos estipulados pelo Código de Processo Penal quanto à 

restituição de coisas apreendidas: a) demonstração cabal da propriedade 

do bem pelo requerente (artigo 120, caput, do CPP); b) ausência de 

interesse no curso do inquérito ou da instrução judicial na manutenção da 

apreensão (artigo 118 do CPP); c) não estar o bem sujeito à pena de 

perdimento (artigo 91, inciso II, do CP).Frente ao exposto, com espeque no 

artigo 120 do Diploma Processual Penal, determino, formalmente, a 

restituição do veículo depositado às fls. 108/109. Ressalte-se que tal 

determinação é meramente formal, não alterando a situação atual do 

veículo, uma vez que fora entregue há mais de 12 (doze) anos a pessoa 

com poderes conferidos para tanto (fls. 108/109).Entendo por despicienda 

a intimação do acusado da sentença extintiva de punibilidade (fls. 

366/367).No mais, cumpra-se o remanescente da sentença de fls. 

366/367.Após a expedição das certidões, intimem-se os 

causídicos.Ciência ao MP.De tudo cumprido e certificado, arquivem-se os 

autos. Porto Esperidião/MT, 25 de setembro de 2018.Jean Garcia de 

Freitas BezerraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 64191 Nr: 1198-62.2018.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUAN RODRIGUES HONORATO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Herrera de Oliveira - 

OAB:18387

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO

 VARA ÚNICA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 25 de setembro de 2018, às 16:10 horas.

Autos n°: 64191

PRESENTES: O Juiz de Direito, a representante do Ministério Público e o 

Advogado nomeado para o ato.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supra citadas. Em seguida foi procedido a oitiva das testemunhas Wesley 

e Adriano. Registre-se que o(s) depoimento(s) foi(ram) gravado(s) 

observando-se o disposto no Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral 

da Justiça, valendo o termo em anexo como termo de compromisso em 

relação à(s) testemunha(s).

 DELIBERAÇÃO: Em seguida, o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Considerando que nesta Comarca não há defensoria pública, nomeio para 

o ato a Dr. Rafael Herrera de Oliveira, a qual arbitro 1 (um) URH a titulo de 

honorários.

Tendo em vista o cumprimento integral da presente, devolva-se a missiva 

à Comarca de origem constando nossas homenagens.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Natália Guimarães Ferreira

Promotora de Justiça

Rafael Herrera de Oliveira

Advogado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 64191 Nr: 1198-62.2018.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUAN RODRIGUES HONORATO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Herrera de Oliveira - 

OAB:18387

 PROCESSO/CÓD. Nº 64191

 Vistos etc.

Tendo em vista que este magistrado teve inscrição deferida para o I 

Encontro do Sistema de Justiça Criminal de Mato Grosso, que será 

realizado na cidade de Cuiabá/MT, nos dias 30 e 31 de agosto de 2018, 

impossibilitando a realização da solenidade anteriormente aprazada, 

redesigno a audiência para o dia 25/09/2018, às 16h10min.

Oficie-se ao juízo deprecante desta decisão.

Intimem-se.

Ciência ao MP.

Cumpra-se, expedindo o necessário à realização do ato.

Porto Esperidião/MT, 28 de agosto de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 64191 Nr: 1198-62.2018.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUAN RODRIGUES HONORATO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Herrera de Oliveira - 

OAB:18387

 PROCESSO/CÓD. Nº 64191

Vistos, etc.

Cumpra-se, servindo-se cópia da presente como mandado.

Designo o dia 30/08/2018, às 15h45min., para realização do ato 

deprecado.

 Informe ao Juízo deprecante acerca da designação desta audiência.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 21 de agosto de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37416 Nr: 1179-18.2015.811.0080

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PMMC
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Corina Pissato - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PEDRO PEREIRA CARDOZO, Cpf: 

83236116706, Rg: 00000. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para DECRETAR O 

DIVÓRCIO de PATRICIA MACEDO MENDANHA CARDOZO e PEDRO 

PEREIRA CARDOZO.Não há custas.Arbitro em 01 URH os honorários 

advocatícios do advogado dativo nomeado.Após o trânsito em julgado: 

expeça-se mandado ao cartório competente para as providências de 

praxe.Intimar parte autora beneficiária pessoalmente.P.R.I.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosiane da Mata 

Pereira, digitei.

Querência, 27 de setembro de 2018

Roger Maurício Campos dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-45.2017.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SILVA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

IVETE MARIA SOUTHIER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA DESPACHO Processo: 

1000014-45.2017.8.11.0080. REQUERENTE: IVETE MARIA SOUTHIER 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A, TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. 

Considerando-se a pretensão da parte autora embargante, intime-se os 

embargados para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

preceitua o art. 1.023 do NCPC. Aguarde-se em cartório a manifestação ou 

o transcurso do prazo. Oportunamente, conclusos para deliberação. Às 

providências.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 45187 Nr: 74-38.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Naira Batista de Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, RICARDO DE SOUZA MOURA - OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR as partes a se manifestarem 

acerca do Estudo Socioeconômico juntado em 03/09/2018, Ref: 79, no 

prazo de 15 (quinze) dias, conforme Decisão de Ref: 65.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 45183 Nr: 73-53.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diozellia Gomes de Sousa de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR as partes a se manifestarem 

acerca do Estudo Psicossocial juntado em 03/09/2018, Ref: 85, no prazo 

de 15(quinze) dias, conforme Decisão de Ref: 71.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 36904 Nr: 396-29.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delzuita Arruda da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR as partes a se manifestarem 

acerca do Estudo Socioeconômico juntado em 03/09/2018, Ref: 79, no 

prazo de 15 (quinze) dias, conforme Decisão de Ref: 65.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 58440 Nr: 2458-37.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Shalon Diesel LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ussiel Tavares da Silva Filho - 

OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILLIPE MARCHIORI DE 

OLIVEIRA - OAB:20726/O

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte exequente a 

se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, juntada em 

25/09/2018, Ref: 10.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 14314 Nr: 651-65.2007.811.0079

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilda Felippe Rossette, GILBRAN JOSÉ CAIRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fuad Kairuz Junior, Fuad Sulaiman Kairuz, 

Fabio Kairuz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcrécia da Silva Marques 

Francisqueti - OAB:MT0017247B, Aulo Augusto Prato - OAB:20166, 

Nayara Andréa Péu da Silva - OAB:MT 8460, Renata Dequech - 

OAB:22.455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Helton Carlos de Medeiros 

Filho - OAB:11658/MT

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria nº 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono os autos, com a finalidade de 

intimar o patrono da parte requerente, para que providencie o recolhimento 

da diligência complementar do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 

2.932,16 (dois mil novecentos e trinta e dois reais e dezesseis centavos) 

mediante Guia a ser retirada no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, no link Guias online, no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, conforme certidão 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034828/9/2018 Página 823 de 849



juntada em 19/09/2018, fls. 880/881.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 45974 Nr: 547-24.2017.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES 

RURAIS DO SUDOESTE GOIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODOVEU ALVES CABRAL, JORDANO PAES 

DE BARROS, LUCILENE OLIVEIRA PAES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS BOZZOLAN DE LIMA - 

OAB:18820

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Reis Pereira - OAB:GO 

25.341, Weliton Soares Teles - OAB:GO 6.666

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR as partes para, que querendo, 

se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da proposta de 

honorários, juntados em 23/08/2018, Ref: 43 e, em sendo o caso, já 

depositem o valor dos respectivos honorários, conforme Decisão de Ref: 

32.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 35235 Nr: 114-72.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marleusa Gonçalves dos Santos Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Gomes Carapina, JOÃO ALVES TELLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto dos Santos 

Junior - OAB:MT - 21786-O

 Código 35235

Vistos etc.,

Defiro os BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA para parte autora, nos 

termos do art. 98 e ss do CPC.

Tendo em vista as certidões de ref. 13 e 19, NOMEIO, como Defensor 

Dativo, o Dr. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS JÚNIOR OAB/MT 21.786/O, 

para patrocinar os interesses dos requeridos JOÃO ALVES TELLES e 

JOÃO GOMES CARAPINA, que atue como advogado nesta ação, atento ao 

disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – fev 2018, 

considerando que é dever do Estado, prestar assistência jurídica integral e 

gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da 

Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

Por todo exposto determino que se:

DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a qual será realizada 

pelo conciliador/mediador da Comarca, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, devendo ser citada a parte requerida com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência, nos termos do art. 334 e §§, CPC.

INTIME AS PARTES para que compareçam à audiência de conciliação a ser 

designada, devendo ser advertidas as partes: a) o não comparecimento 

injustificado à solenidade conciliatória é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa; b) devem 

estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 

334, §§ 8º e 9º do CPC);

O réu poderá oferecer CONTESTAÇÃO, por petição, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, na forma do art. 335 do CPC.

No mais, INDEFIRO o pedido de reconsideração do autor (ref. 38), uma vez 

que a justiça gratuita já estava deferida, conforme item 15 da decisão de 

referência 3.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 5820 Nr: 220-83.2005.811.0052

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Lambari D'Oeste/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ciderval Carvalho de Azevedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ellen Barroso Viaro - OAB:14138

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para apresentar contrarrazões no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37855 Nr: 1082-05.2015.811.0052

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jason Gomes de Araújo ME, Jason Gomes de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pneulink Importação e Comércio de Pneus Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 1082-05.2015.811.0052 (Código: 37855)

Vistos etc.,

Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO proposta por JASON GOMES DE 

ARAÚJO-ME e JASON GOMES DE ARAÚJO em face de PNEULIK 

IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA, ambos já qualificados nos 

autos.

1- CONCEDO efeito suspensivo aos embargos, tal qual requerido pelo 

embargante junto a exordial, vez que presentes os requisitos legais 

autorizadores (art. 919, §1° do CPC), quais sejam:

 a) quando verificados os requisitos para concessão da tutela provisória; 

e

b) esteja a execução garantida por penhora, depósito ou caução 

suficiente (penhora às fls. 156/158 da Execução em apenso).

2- CERTIFIQUE-SE na Execução em apenso quanto ao teor da presente 

decisão.

 3- INTIME-SE a parte embargada para impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 920, I, CPC.

 4- APÓS, intimem-se as partes para dizer se têm outras provas a 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

5- DEFIRO à parte embargante os benefícios da justiça gratuita.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33981 Nr: 833-88.2014.811.0052

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Salto do Céu - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amazon Terraplanagem LTDA, Valdinei de 

Oliveira Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronan De Oliveira Souza - 

OAB:OAB/MT 4.099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46912 Nr: 2381-46.2017.811.0052

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josina dos Santos
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar o advogado da PARTE REQUERENTE/LIQUIDANTE 

para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se manifestar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 44285 Nr: 985-34.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rubens Ventura - OAB:MT - 

24615-O

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, abro vista ao advogado para 

se manifestar nos autos, no prazo legal, acerca do cálculo de ref. 27.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 36087 Nr: 442-02.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMP, Eduardo Pimenta de Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDACAO ZERBINI, InCor – Instituto do 

Coração – HCFMUSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ NAKAHARADA JUNIOR - 

OAB:44648

 Por todo exposto, CONHEÇO os embargos declaratórios e os ACOLHO 

com efeito modificativo, para alterar o segundo parágrafo da decisão 

embargada, que passará a ser a seguinte, mantendo-se inalterada as 

demais disposições:“Vistos.(...)Assim, considerando que já foram 

analisadas as prejudiciais/preliminares, DOU POR SANEADO O 

PROCESSO, passado à organização de sua instrução.” Quanto ao pedido 

n° 20, parte b, rejeita-o, porque manifestamente improcedentes, uma vez 

que a situação trazida pelo embargante já foi tratada na decisão de ref. 12 

e não caracteriza nenhuma das situações previstas nos incisos I e II do 

art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ademais, “(...) I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento.” No mais, INTIME-SE o perito nomeado (ref. 45) para indicar 

nova data e horário para a realização da perícia médica. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45385 Nr: 1614-08.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R J Souza Comercio ME, Rubens Jesus de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1614-08.2017.811.0052 (Código: 45385)

Vistos etc.,

DEFIRO o pedido de item “a” e “b”, ref. 34, considerando deter o dinheiro 

preferência sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem 

elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de penhora 

online, nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que:

 1. EFETIVE-SE o bloqueio de contas da parte executada, por meio do 

sistema BACENJUD, até o valor indicado na execução, JUNTANDO-SE aos 

autos cópia da operação;

2. Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do §3º do referido 

artigo.

3. No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos 

autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS.

4. Rejeitada ou não apresentada a manifestação da parte executada, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.

5. Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE o exequente para pugnar o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39747 Nr: 695-53.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dialencar Monteiro Oliveira, Jeferson da 

Conceição de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelika Cunha Saibert - 

OAB:MT - 18038-O, Marcelo Barroso Viaro - OAB:MT - 13290-A

 Processo nº 695-53.2016.811.0052 – Código 39747

Vistos etc.,

Considerando o grande lapso temporal desde a última manifestação, dê-se 

VISTA ao Ministério Público para se manifestar.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41514 Nr: 1693-21.2016.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo César Cardoso Cores

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Código: 41514)

Vistos etc.,

Diante da certidão de ref. 28, CITE-SE o executado para, no prazo de 03 

(três) dias, contado da citação, efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do 

CPC).

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, consignando que em caso de integral pagamento no prazo 

assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do 

CPC).

Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial 

de justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma 

oportunidade, o executado (829, § 1° CPC).

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelo executado e aceitos por este juízo, mediante 

demonstração de que a constrição proposta será menos onerosa e não 

trará prejuízo ao exequente (829, § 2º CPC).

Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução, devendo ainda, nos 10 

(dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurar o executado 02 

(duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 

realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o 

ocorrido (830, §1° CPC).

Se o exequente requerer, EXPEÇA-SE CERTIDÃO de que a execução foi 
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admitida, com a identificação das partes e do valor da causa para fins de 

averbação no registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à 

penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828, do CPC), devendo o 

exequente, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS após a sua concretização, 

comunicar ao juízo as averbações efetivadas (art. 828, §1º, CPC), 

atentando-se este às penalidades referentes à averbação manifestamente 

indevida.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 35110 Nr: 63-61.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luiz Gomes Júnior, Cristiano Soares dos 

Santos, Elvis Feliciano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O, César Luiz Branicio da Silva - OAB:MT - 

21373-O, Luiz Gabriel Martins - OAB:OAB/MT 24343/O

 Processo nº. 63-61.2015.811.0052 – Código: 35110

Vistos etc.,

Em juízo de admissibilidade, RECEBO O RECURSO DE APELAÇÃO, 

interposto pela Defesa (ref. 77), em seus efeitos legais (art. 597 do CPP), 

uma vez que tempestivo (ref. 78).

Considerando que a defesa já ofereceu as razões pertinentes, abro 

VISTA ao Ministério Público, para que, NO PRAZO DE 08 DIAS, apresente 

as contrarrazões recursais.

De tudo cumprido e certificado, providencie a REMESSA dos autos ao E. 

Tribunal de Justiça deste Estado, para o devido processamento/julgamento 

dos recursos interpostos – art. 601 do CPP, com as nossas homenagens.

Por fim, em detrimento aos serviços prestados pelo Dr. CÉSAR LUIZ 

BRANÍCIO DA SILVA, OAB/MT 28097, DEFIRO o petitório de ref. 77 e 

ARBITRO os honorários advocatícios no importe de 05 URH – R$ 4.482,55 

com expedição imediata de certidão.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38192 Nr: 1231-98.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Anderson Ortiz de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio da Silva Almeida - 

OAB:OAB/MT 16358

 Processo nº 1231-98.2015.811.0052 – Código 38192

Vistos etc.,

Em detida análise, considerando o que foi certificado à ref. 122, 

DETERMINO a intimação pessoal do réu DIEGO ANDERSON ORTIZ DE 

SOUZA para que informe se tem condições financeiras de constituir 

causídico ou, diante de hipossuficiência financeira, externar o desejo de 

patrocínio por defensor dativo neste feito, devendo o Sr. meirinho 

CERTIFICAR.

Após, CONCLUSOS para eventual nomeação de dativo.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37499 Nr: 921-92.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ado Correa Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Faustino Lopes dos Santos - 

OAB:11.135/MT, Luiz Gonçalves de Seixas Filho - OAB:15699/MT

 Processo nº 921-92.2015.811.0052 – Código 37499

Vistos etc.,

Dê-se VISTA ao Ministério Público para pugnar o que entender de direito.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 55348 Nr: 3219-52.2018.811.0052

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVFdS, Jaiane Brito Alves dos Santos, MASF, 

Elissandra Souza de Lima, ESF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 55348

Vistos etc.,

RECEBO a inicial em todos os seus termos.

DEFIRO as benesses da justiça gratuita, podendo revoga-las a qualquer 

tempo, caso inverídica as alegações.

OFICIE-SE ao Caixa Econômica Federal, da cidade de para que no prazo 

de 15 (quinze) dias, informe a este Juízo o saldo atualizado do PIS/PASEP 

e FGTS em nome do falecido ORLANDO FERREIRA, inscrito no CPF n° 

027.534.011-28, número de identificação PIS/PASEP/NIT n° 

200.59095.59-2.

Após, VISTAS ao MINISTÉRIO PÚBLICO para se manifestar no que 

entender de direito e CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32265 Nr: 724-11.2013.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Ricardo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O

 REJEITO a justificativa apresentada pelo reeducando, decretando a 

REGRESSÃO DO SEU REGIME DE PENA, transferindo-o do SEMIABERTO 

PARA O FECHADO, mantendo-o sob a custódia estatal.1- DETERMINO a 

escrivania que proceda ao cálculo de pena do reeducando, observando a 

data do cumprimento de prisão.2- Por fim, EXPEÇA-SE a certidão de 

nomeação, nos termos do determinado em audiência de justificação (ref. 

64).3- INTIME-SE o reeducando desta decisão. 4- Ciência ao 

MP.Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39720 Nr: 687-76.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ronaldo da Silva Francalino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O

 Processo nº 687-76.2016.811.0052 – Código 39720

Vistos etc.,

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 27 DE FEVEREIRO DE 

2019, ÀS 17H00MIN, devendo as partes serem intimadas nos termos da 

última decisão exarada.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32827 Nr: 1277-58.2013.811.0052
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 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amaro Sebastião dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Marcelo Barroso Viaro - OAB:MT - 13290-A

 Autos n. 1277-58.2013.811.0052 (Código: 32827) Vistos. Trato de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE PENA – Lei n. 7.210/84 - instaurado 

em desfavor de AMARO SEBASTIÃO DA SILVA, condenado, nesta 

Comarca, à pena de 02 (dois) anos, 11 (meses) e 25 (vinte e cinco) dias 

de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 

16, parágrafo único, inciso I, do Estatuto do Desarmamento. Na própria 

sentença condenatória, a pena privativa de liberdade foi substituída, 

erroneamente, por uma restritiva de direito, visto que, nos termos do art. 

44, §2º, do CP, deveriam ser duas. Isso posto, determino a CONVERSÃO 

DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE E 

A REGRESSÃO CAUTELAR DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA do 

recuperando AMARO SEBASTIÃO DOS SANTOS, já qualificado nos autos, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para o REGIME PRISIONAL 

FECHADO. Consequentemente, suspendo o regime mais benéfico e 

determino a expedição de mandado de prisão, encaminhando-o aos 

órgãos responsáveis e anotando no Banco Nacional de Mandados de 

Prisão – BNMP. 1- Expeça-se mandado de prisão, constando deste 

cláusula de comparecimento imediato ao Juízo da Execução; 2- 

Registre-se o mandado no Banco Nacional de Mandados de Prisão; 3- Tão 

logo seja realizada a prisão do reeducando, voltem os autos conclusos 

para designação de audiência de justificação; 4- Realize-se novo cálculo 

de pena, considerando o tempo que o reeducando já permaneceu preso. 

5- Cientifique-se o MINISTÉRIO PÚBLICO. Cumpra expedindo o necessário, 

com URGÊNCIA. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37444 Nr: 888-05.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonny Kessio Pereira Moura, Erisvaldo Carlos 

dos Santos, Dawison Neilson de Faria Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Cândida Lamoia de 

Moraes Britto - OAB:137369/MG, Carlos Roberto dos Santos Junior 

- OAB:MT - 21786-O, César Luiz Branicio da Silva - OAB:MT - 

21373-O, Iuri Seror Cuiabano - OAB:10.838/MT, Marcelo Barroso 

Viaro - OAB:MT - 13290-A

 Processo nº 888-05.2015.811.0052 – Código 37444 DELIBERAÇÕES 

Considerando o disposto no art. 453 do CPP, DESIGNO a sessão do 

Tribunal do Júri para o DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 08H00MIN 

(MT).1.INTIMEM-SE as testemunhas arroladas, fazendo constar do 

mandado a data, horário e local da Sessão Plenária.2.EXPEÇAM-SE 

CARTAS PRECATÓRIAS para intimação dos residentes fora da Comarca e 

desde já consigno que tais testemunhas não são obrigadas a comparecer 

em Plenário, e caso as testemunhas não sejam encontradas para 

realização do júri, não será a sessão redesignada, e serão exibidos os 

vídeos dos depoimentos por elas prestados na fase de instrução.3.A 

exibição de depoimentos prestados pelas testemunhas, ouvidas em fase 

instrutória, que não forem localizadas para depor em sessão plenária 

encontra respaldo no art. 473, §3º do CPP e não está elencada entre os 

impeditivos do art. 478 do CPP.4.CERTIFIQUEM-SE os antecedentes 

criminais atualizados dos acusados JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA, 

DAWISON NEILSON DE FARIA LUZ e ERISVALDO CARLOS DOS 

SANTOS.5.À DIRETORIA DO FORO para disponibilizar os objetos 

apreendidos (sobretudo armamento) para apresentação em plenário no dia 

designado, bem como preparar o plenário do júri para eventual 

necessidade de transmissão dos depoimentos colhidos na fase 

instrutória.6.Dê-se VISTA dos autos ao Ministério Público para se 

manifestar quanto ao petitório de ref. 277.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário com urgência.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 47021 Nr: 2463-77.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Belarmina da Silva Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bonsucesso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:MT - 

11.574, Giuseppe Zampieri - OAB:MT - 10603, ROBSON DOS REIS 

SILVA - OAB:OAB/MT 19.991/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGENIO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:OAB/MG 103.082

 (Código: 47021)

Vistos etc.,

INTIMEM-SE as partes para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento.

Transcorrido o prazo sem manifestação das partes será encerrada a 

instrução probatória.

Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 43247 Nr: 451-90.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Damião Jacinto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O

 Processo nº 451-90.2017.811-0052 – Código 43247

Vistos.

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE PENA – Lei n. 

7.210/84 - instaurado em desfavor de DAMIÃO JACINTO DA SILVA.

Expeça-se Guia de Execução Definitiva.

Após, intime-se a defesa e dê-se vista ao MINISTÉRIO PÚBLICO para que, 

sucessivamente, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestem acerca do 

cálculo de pena (ref. 89).

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54701 Nr: 2845-36.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pablo da Silva Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Gomes Ferreira - 

OAB:9862

 Processo n.º 2845-36.2018.811.0052 – Código: Importante destacar que o 

fato de que o investigado praticou supostamente os fatos delituosos 

tipificados pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 180 caput do CP, 

anotando, inclusive, que POSSUI UMA VIDA PREGRESSA 

DESABONADORA, pois tramitam em seu desfavor, as ações penais de 

Código Apolo 45756 (Roubo - Jauru/MT) e 508100 (Tráfico - Várzea 

Grande), bem como é investigado no Inquérito Policial 96233 (Jaciara/MT), 

caracterizando reiteração criminosa a justificar sua segregação 

cautelarPortanto, em que pese os argumentos lançados pela defesa à ref. 

30, verifico que a prisão preventiva do réu merece ser mantida, mesmo 

com o fim da instrução criminal, uma vez que a segregação sobretudo, se 

baseou na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, de 

maneira a evitar que o réu, uma vez solto, volte a delinquir ou fuja do 

distrito da culpa, conforme já foi exposto. Desta feita, entendo que a 

necessidade da custódia cautelar ainda resta demonstrada, não havendo 

nenhuma modificação substancialmente fática desde a data da decisão 

que decretou a segregação cautelar, razão pela qual INDEFIRO o pedido 

de liberdade, e MANTENHO A ORDEM DE CUSTÓDIA do acusado tal como 

foi lançada.CIÊNCIA ao Ministério Público e à defesa.No mais, CUMPRA-SE 

“in totum” as determinações faltantes exaradas à ref. 30.Às providências.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32048 Nr: 509-35.2013.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ CARLOS DA CRUZ, Cpf: 

94216134149, Rg: 1.210.467-1, Filiação: Reni Isabel da Cruz e Diolino 

Gonçalves da Cruz, data de nascimento: 22/10/1979, brasileiro(a), natural 

de Salto do Céu-MT, convivente, eletrecista. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta nos autos que no dia 24/04/2013, por volta das 

17:00 horas na Avenida Principal da Comunicade Panorama no Município 

de Rio Branco o réu ofendeu a integridade corporal da vítima Uérverson 

Jesus Oliveira de forma culposa, uma vez que não colocaram sinalização 

no local em que realizavam manutenção na rede de energia elétrica.

Despacho: Pela MMª. Juíza foi proferido o seguinte: “Vistos, em 

CORREIÇÃO. 1.Defiro o pedido ministerial de forma que DETERMINO a 

remessa dos autos ao Juízo Comum.2.Proceda-se a CITAÇÃO POR 

EDITAL do acusado JOSÉ CARLOS DA CRUZ, na forma do art. 361, do 

CPP.3.Saem os presentes devidamente intimados. Cumpra-se. Às 

providências”.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Delmar Zanol, digitei.

Rio Branco, 19 de setembro de 2018

Sócrates Jalves de Laet Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53759 Nr: 2239-08.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Coelho de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Filartiga Escalante 

Ribeiro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabela Caroline Ferreira 

Machado - OAB:MT - 21711-O

 Processo nº. 2239-08.2018.811.0052 – Código nº 53759

Vistos etc.,

Apresentada a respostas à acusação (ref. 48), na forma do artigo 396-A, 

do Código de Processo Penal, verifico que estão ausentes as causas de 

absolvição sumária previstas no art. 397 do mesmo códex.

Desta feita, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 10 

DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 09H00MIN, ocasião que serão inquiridas as 

testemunhas de acusação e defesa e realizado o interrogatório do 

acusado.

ATENTE-SE o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas residentes 

em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de carta 

precatória.

OFICIE-SE ao diretor da Cadeia Pública Local, dando ciência da audiência 

designada para que conduza o recuperando à aludida solenidade.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à defesa.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 51867 Nr: 1096-81.2018.811.0052

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ney Pereira da Silva, Nilva Pereira da Silva, Nilson 

Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roosevelt de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:MT - 21378-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3)DEFIRO A LIMINAR ESPECÍFICA, de forma que determino a EXPEDIÇÃO 

DO MANDADO LIMINAR DE MANUTENÇÃO/REINTEGRAÇÃO DO IMÓVEL 

inscrito no Departamento de Tributos da Prefeitura Municipal de Lambari 

D’Oeste sob o nº 3361, na Avenida Rodovia MT 170 (Avenida Boa Vista), 

Quadra 12 – Lote 14, bairro Ciderlândia, Lambari D’Oeste/MT, SOB PENA 

DE MULTA DIÁRIA DE R$ 500,00 (QUINHENTOS) REAIS, A PARTIR DE SEU 

DESCUMPRIMENTO;4)DETERMINO que o autor promova, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS SUBSEQUENTES a esta decisão, A CITAÇÃO do réu para, 

querendo, contestar a ação, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, nos termos 

do que dispõe o artigo 564, do CPC;5)Citada a parte requerida e decorrido 

o prazo para contestar, INTIME-SE a parte autora, para, querendo, se 

manifestar ou impugnar a contestação, NO PRAZO DE 15 DIAS;6)Não 

encontrada a parte requerida para a citação, INTIME-SE a parte autora 

para se manifestar, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS;Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39340 Nr: 513-67.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Santos, Richard de Arruda 

Benachio, Fábio Teodoro de Oliveira Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O, Cassia Jordana Ribeiro Gusmão Marques - 

OAB:MT - 25084/O, Charles de Paula Almeida - OAB:MT - 24735-O, 

Taiza Borges Bernardes - OAB:OAB-MT 14.399

 Processo nº 513-67.2016.811.0052 – Código 39340

Vistos etc.,

Em detida análise, assevero que os réus foram intimados da sentença 

(ref. 245) onde informaram o interesse em recorrer e não ter condições 

financeiras para constituir causídico.

Com base nos princípios do contraditório e ampla defesa estampados no 

art. 5, inc. LV da CF/88, é cediço que o réu deve ser assistido por defesa 

técnica, sob pena de nulidade absoluta.

 Desta forma, considerando que os réus estão presos e de modo a não 

prejudicá-los pela ausência/deficiência de defesa, NOMEIO como 

defensores dativos os advogados listados abaixo, para que atuem nesta 

ação defendendo os interesses dos respectivos réus, atentos ao disposto 

no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – fevereiro de 2018, 

considerando que é dever do Estado, prestar assistência jurídica integral e 

gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da 

Constituição Federal:

 1 – Dr. CÁSSIA JORDANA RIBEIRO GUSMÃO MARQUES, OAB/MT nº 

37444 – Réu Luiz Carlos Santos;

2 – Dr. CHARLES DE PAULA ALMEIDA, OAB/MT nº 24735 – Réu Richard 

de Arruda Benachio;

 ARBITRO os honorários advocatícios no importe de 05 URH – R$ 

4.482,55, para cada um dos advogados nomeados, com expedição 

imediata de certidão.

INTIME-SE os doutos causídicos para, em caso de aceitação do múnus, 

representar os interesses do acusado neste processo e interpor o 

recurso cabível.

 ARBITRO, ademais, o importe de 05 URH – R$ 4.482,55 ao defensor 

dativo nomeado à ref. 196, Amós Medeiros dos Santos, OAB/MT nº 21378, 

com expedição imediata de certidão, conforme requerido à ref. 239.

De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS para análise dos recursos 

interpostos.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 6062 Nr: 372-34.2005.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genivaldo Pereira de Oliveira, José Miranda 
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Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONIR ADRIANO CONTREIRA - 

OAB:22337/O, Jairo Cézar da Silva - OAB:16.249-O/MT

 3)INTIME-SE PESSOALMENTE O RÉU, quanto à sua pronúncia, o que 

deverá ocorrer NO MOMENTO DA SOLTURA. 4)EXPEÇA-SE Carta 

Precatória à Comarca de Apiacás/MT, para fins de cumprimento desta 

decisão e fiscalização das condições estabelecidas.5)CIÊNCIA ao 

MINISTÉRIO PÚBLICO e à DEFESA.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 10939 Nr: 273-25.2009.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Almeida, Diego de Almeida Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que ainda pretendam 

produzir, justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento, no 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para continuidade da instrução ou julgamento antecipado do 

mérito.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000103-21.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO KUSTHER (REQUERENTE)

MARCOS LOPES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOTECO LOCACAO COMERCIO E SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA - 

EPP (REQUERIDO)

YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO/MT, 27 de setembro de 2018. Senhor(a): 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS LOPES DA SILVA A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 14/11/2018 Hora: 08:00 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000103-21.2018.8.11.0052; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). ADVERTÊNCIA(S): 

1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, (assinado digitalmente) MARCIA 

KUSTHER PREISIGKE Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000, TELEFONE: 

(65) 32571295.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000103-21.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO KUSTHER (REQUERENTE)

MARCOS LOPES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOTECO LOCACAO COMERCIO E SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA - 

EPP (REQUERIDO)

YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

Dados do processo: Processo: 1000103-21.2018.8.11.0052; Valor causa: 

$23,601.89; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte REQUERENTE: 

REINALDO KUSTHER Parte REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A., YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA, SOTECO LOCACAO COMERCIO 

E SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP Senhor(a): REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. e YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA 

A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, 

tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 14/11/2018 Hora: 08:00 , no endereço ao final 

indicado . Despacho/Decisão: Anexa ADVERTÊNCIAS: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, §§ 1o e 2o do CPC). 2. A testemunha que, 

devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser conduzida 

coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do adiamento do ato 

(art. 455 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. No caso de 

audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente ou 

fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 398 

do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em audiência, 

fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as questões 

processuais pendentes e deferidas as provas oportunamente requeridas. 

4. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC) OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) 

devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. RIO BRANCO, 

27 de setembro de 2018. Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) 

MARCIA KUSTHER PREISIGKE Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 - 

TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-25.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS (ADVOGADO(A))

DIEGO JUSTINIANO SEVERO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PHILCO ELETRONICOS SA (REQUERIDO)

THIAGO MAHFUZ VEZZI (ADVOGADO(A))

MARCIO IRINEU DA SILVA (ADVOGADO(A))

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos etc., Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável à parte recorrente. Certifique-se o 

recolhimento do preparo. Por outro lado, se realizado pedido de 

Assistência Judiciária Gratuita por PESSOA NATURAL e, havendo juntada 

de declaração de hipossuficiência ou declaração por meio de advogado 

que possua poderes específicos para tanto, defiro as benesses da 

Assistência Judiciária Gratuita, com fundamento na presunção de 

veracidade prevista no artigo 99, § 3° do CPC. Intime-se a parte recorrida 

para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias 

corridos, caso não tenham sido juntadas. Apresentadas as contrarrazões 

ou decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e remetam-se os 

autos à Eg. Turma Recursal, com as homenagens e cautelas de estilo. 

(assinado digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010195-75.2014.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034828/9/2018 Página 829 de 849



JOAQUIM DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TOCANTINS REFRIGERANTES LTDA. (REQUERIDO)

ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO (ADVOGADO(A))

MARIANA CERSOSIMO NUNES (ADVOGADO(A))

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

OITIVA DE TESTEMUNHA Dados do processo: Processo: 

8010195-75.2014.8.11.0052; Valor causa: $22,196.00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). 

Partes do processo: Parte REQUERENTE: JOAQUIM DE OLIVEIRA SILVA 

Parte REQUERIDO: TOCANTINS REFRIGERANTES LTDA., TOKIO MARINE 

SEGURADORA S.A. Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos 

termos do processo acima indicado, para CIÊNCIA da audiência de oitiva 

da testemunha JUNIOR SENABIO LIMA, designada para o dia 09/10/2018, 

as 17h30min, na 5ª Vara da Comarca de Cáceres/MT, endereço: à RUA 

DAS MARAVILHAS, S/N – CAVALHADA – CÁCERES-MT. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) devidamente trajado(s) e 

portando documentos pessoais. RIO BRANCO, 27 de setembro de 2018. 

Atenciosamente, MARCIA KUSTHER PREISIGKE Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E 

INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 

78275-000 - TELEFONE: (65) 32571295

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30179 Nr: 10-85.2012.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Ramires Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Processo nº 10-85.2012.811.0052 – Código 30179

Vistos, etc..

Trata-se de Termo Circunstanciado instaurado para apurar suposto(s) 

delito(s) de menor potencial ofensivo, especialmente descrito(s) no(s) 

art(s). 136, par. 3º do Código Penal, praticado(s), em tese, por SANDRA 

RAMIRES VIANA.

Isso posto, DETERMINO:

 1) EXPEÇA-SE certidão de antecedentes do suposto infrator, bem como 

se certifique se este foi beneficiado com a transação penal nos últimos 

cinco anos;

2) DESIGNE-SE audiência preliminar;

3) CIENTIFIQUE-SE ao Ministério Público da data agendada;

4) INTIMEM-SE as partes, constando a necessidade do comparecimento 

acompanhado de advogado e a advertência de que, na sua falta, ser-lhe-á 

nomeado advogado dativo, nos termos do arts. 68 e 72 da Lei 9.099/95.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 84800 Nr: 3312-75.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRSO(, Ranyelle Samara Roma da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Médica Unimed Cuiabá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LIGIA LEITE DOS REIS - 

OAB:18532/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TENDO EM VISTA a decisão proferida nos auytos, ref 4, DESIGNO 

Audiência de Conciliação a realizar-se neste juízo e Comarca de Rosário 

Oeste-MT,sito a Av. Otávio Costa s/n, ao lado da Prefeitura Municipal, no 

dia 27 de NOVEMBRO de 2018 as 15:00 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 66444 Nr: 1045-04.2016.811.0032

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Jucileide Maria de Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeci Nicolas da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Rosário Oeste - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO JOSE DE ALENCAR - 

OAB:14539, Pedro Luiz Marques da Silva - OAB:18194/B

 DECISÃO

Vistos.

Trata-se de Ação de Regulamentação de Guarda c/c Alimentos e Visitas 

intentada por VINICIUS NICHOLAS FIGUEIREDO CRUZ, representado por 

sua genitora JUCILEIDE MARIA DE FIGUEIREDO, em desfavor de VALDECI 

NICOLAS DA CRUZ, todos devidamente qualificados nos autos.

Analisando detidamente o feito verifico que o processos se encontra 

hígido, uma fez que a parte requerida, devidamente citada apresentou 

contestação, enquanto, por sua vez, a parte autora apresentou 

impugnação à contestação.

Os autos vieram-me conclusos para saneamento.

Partes legítimas e bem representadas.

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.

Posto isto, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como pontos 

controvertidos o binômio necessidade/possibilidade para prestação dos 

alimentos pelo devedor, bem assim a guarda e direito de visitas ao menor.

Em que pese à parte exequente já tenha arrolado testemunhas, desde já, 

intime-se a parte requerida para que, caso requeira, apresente o rol de 

testemunhas que irão depor em Juízo, no prazo de 10 (dez) dias, a contar 

desta decisão.

As testemunhas devem comparecer independentemente de intimação, 

salvo demonstração de necessidade de intimação pelo juízo.

Por oportuno, diante da comprovada renda auferida pela parte requerida, 

bem assim o fato de o mesmo ter constituído nova família, inclusive com 

advento de nova prole, promovo a readequação dos alimentos provisórios 

outrora fixados para o equivalente a 22% (vinte e dois por cento) do 

salário mínimo vigente, o que representa o importe de R$ 209,88 (duzentos 

e nove reais e oitenta e oito centavos), a ser pago na mesma data e forma 

anteriormente determinada.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 83335 Nr: 2574-87.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCILENE ANGELA PEREIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CONSIDERANDO a determinação exarada nos autos, ref. 5, DESIGNO 

audiência de conciliação a realizar-se neste juízo, sito a Av. Otávio Costa 

s/n, Bairro Santo Antônio, ao lado da Prefeitura Municipal, no dia 27 de 

novembro de 2018 às 13;00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 55075 Nr: 111-17.2014.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:OAB/MT 4.482
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, ou sendo 

estes em valores insuficientes para o cumprimento integral da execução, 

desde já DEFIRO o pedido de consulta através do sistema RENAJUD, 

realizando-se restrição em eventuais veículos existentes em nome do(os) 

executado(os).Por fim, DEFIRO a busca pelo sistema INFOJUD, conforme 

requerido, com a finalidade de averiguar a existência de bens passíveis de 

penhora de propriedade da(s) parte(s) executada(s), e nesta 

oportunidade, anexo a esta decisão o resultado da referida 

consulta.Ressalto que as informações porventura obtidas são protegidas 

por sigilo fiscal, devendo o processo, a partir de então, tramitar entre o 

gabinete da Vara Única e a Secretaria por intermédio exclusivo da Sr. 

Gestor Judicial, devendo-se colocar na capa dos autos e no sistema 

Apolo a observação de que t ra ta-se de processo 

sigiloso.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 55075 Nr: 111-17.2014.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:OAB/MT 4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 56/2007-CXGJ impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de intimar a partre autora a 

manifestar acerca dos documentos juntado fls 102/111 do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 54225 Nr: 2274-04.2013.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

Neuzinha Mendes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair de Oliveira Bastos, Francisney Arcanjo 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:OAB/MT 13.116, MOACIR RIBEIRO - OAB:OAB/MT 3.562-B, Vania 

dos Santos - OAB:11332/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ariana Silva Pinheiro - 

OAB:17.573, Ariana Silva Pinheiro - OAB:17573, FERNANDA SILVA 

FERREIRA - OAB:19770, Givanildo Gomes - OAB:12635, Givanildo 

Gomes - OAB:12635/MT, IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - 

OAB:13731, João Otoniel de Matos - OAB:OAB/MT 2.825, Waldir 

Caldas Rodrigues - OAB:6591/MT

 Processo n.º 2274-04.2013.811.0032

Código nº 54225

Vara Única

DECISÃO

Vistos.

A fim de dar cumprimento à liminar concedida pelo Colendo Superior 

Tribunal de Justiça nos autos do Habeas Corpus n.º 470.722-MT, 

DETERMINO a expedição de Alvarás de Soltura em favor dos réus 

Francisney Arcanjo da Silva e Odair de Oliveira Bastos, para que sejam 

imediatamente colocados em liberdade, salvo se por outro motivo 

estiverem presos.

Intimem-se.

Ciência ao MPE.

Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 27 de setembro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Diretoria do Fórum

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86090 Nr: 814-40.2018.811.0053

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: ANA BENEDITA DE BARRIS SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUIZO DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO 

LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º CÓD. 86090

ESPÉCIE: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro

PARTE AUTORA: ANA BENEDITA BARROS DE SIQUEIRA

PARTE RÉ:

 CITANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS

FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS da existência e 

do teor da ação judicial acima indicada, consoante consta da petição inicial 

a seguir transcrita em resumo, bem como da r. decisão/despacho 

proferida (o) pelo juízo.

 RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de ação de retificação de registro de 

casamento formulado por Ana Benedita Barros de Siqueira, requerendo 

que seja retificado no registro original seu nome correto como: Ana 

Benedita de Barros Siqueira. Assim, pleiteia a respectiva retificação.

DESPACHO: “Vistos etc. Nos termos do disposto no artigo 110 da Lei 

6.015/73, citem-se os eventuais interessados, via edital, com o prazo de 

30 (trinta) dias. Após, abra-se vista ao Ministério Público para 

manifestação a respeito do presente pedido de retificação de registro civil 

e, após, conclusos (art. 721, CPC).Às providências..’”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ivone Siqueira, 

Técnica Judiciária, digitei.

Santo Antonio de Leverger - MT, 26 de setembro de 2018.

Ivone Siqueira e Silva

 Gestora Administrativa

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 87781 Nr: 1531-52.2018.811.0053

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA RODRIGUES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

Autos nº cód. 87781

ESPOÉCIE: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro

 PARTE AUTORA: AGELA MARIA RODRIGUES PEREIRA

 PARTE RÉ:

CIRANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS

FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS da existência e 

do teor da ação judicial acima indicada, consoante consta da petição inicial 

a seguir transcrita em resumo, bem como da r. decisão/despacho 

proferida (o) pelo juízo.

 RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de ação de retificação de registro civil de 

nascimento formulado por Agela Maria Rodrigues Pereira, alega que o seu 

nome no registro de nascimento, foi registrada erroneamente como 

AGELA, sendo o correto como ANGELA, pelo Cartório de Registro Civil 

das Pessoas Naturais de Mimoso. Assim, pleiteia a respectiva retificação

DESPACHO: “Nos termos do disposto no artigo 110 da Lei 6.015/73, 

citem-se os eventuais interessados, via edital, com o prazo de 30 (trinta) 

dias. Após, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação a 

respeito do presente pedido de retificação de registro civil e, após, 

conclusos (art. 721, CPC). Às providências.’”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ivone Siqueira, 

Técnica Judiciária, digitei.

Santo Antonio de Leverger - MT, 26 de setembro de 2018.

Ivone Siqueira e Silva

Gestora Administrativa
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Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 71488 Nr: 331-15.2015.811.0053

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVETE JOSÉ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO PEDROSO DA COSTA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agenor Jácomo Clivati Junior - 

OAB:9.245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 15 DIAS, 

MANIFESTAR SOBRE A JUSTIFICATIVA DA PARTE REQUERIDA.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010336-91.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI (ADVOGADO(A))

ANA MARGARETE REIS DE AMORIM (REQUERENTE)

SIMEI DA SILVA BARROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes do alvará eletrônico expedido nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 27 de setembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000645-36.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE FERREIRA NETO (REQUERENTE)

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI (ADVOGADO(A))

SIMEI DA SILVA BARROS (ADVOGADO(A))

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio do 

Leverger, 27 de setembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010318-70.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

LEONARIO GOMES MUNIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

LEONARDO SULZER PARADA (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes do alvará eletrônico expedido nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 27 de setembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000981-11.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

JORACY MARIA DOS REIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte requerida para, no prazo de 05 dias, informar nos autos 

os dados bancários e CNPJ do banco requerido, para devolução dos 

valores remanescentes. Santo Antônio do Leverger, 27 de setembro de 

2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010042-39.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE MARTINS MENDES (ADVOGADO(A))

DIANA ALVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

WALDECIO BOM DESPACHO DE AMORIN (REQUERENTE)

MARYENE DOS SANTOS CRISTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

Intimação das partes do alvará eletrônico expedido nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 27 de setembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000835-67.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR MOREIRA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

CREDEMILSON BOM DESPACHO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADO DIAS (REQUERIDO)

CRISTIANE APARECIDA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes do alvará eletrônico expedido nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 27 de setembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000291-79.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

ROBSON DAS NEVES ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes da r. sentença proferida nos autos, bem como da 

expedição do alvará eletrônico. Santo Antônio do Leverger, 27 de 

setembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011915-11.2013.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

RUI RODRIGUES (REQUERENTE)

Herlen Cristine Pereira Koch (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

JACKSON MARIO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes do alvará eletrônico expedido nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 27 de setembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001216-07.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SATURNINA DA SILVA BARROS RIBEIRO (REQUERENTE)

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER, 27 de setembro de 

2018. À(o) Requerente Nome: SATURNINA DA SILVA BARROS RIBEIRO 
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Endereço: avenida professor Americo Pinto, 240, centro, STO ANTÔNIO 

LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A presente carta, extraída 

dos autos do processo abaixo-identificado, tem por finalidade a I n t i m a ç 

ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para comparecer(em) à 

audiência designada, para TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO 

PROCESSO: 1001216-07.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: $38,160.00 

DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência será de Conciliação e se realizará 

no dia Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE 

CONCILIAÇÃO Data: 06/12/2018 Hora: 12:20 , no Edifício do Fórum, sito no 

endereço acima indicado. ESPÉCIE: [ACIDENTE DE TRÂNSITO]->PETIÇÃO 

(241) REQUERENTE: SATURNINA DA SILVA BARROS RIBEIRO 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: Advogado: FERNANDA DE 

PAULA GIACOMINI OAB: MT0017627A-O Endereço: desconhecido 

REQUERIDO: UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ADVOGADO(S) DA 

PARTE REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” 

ADVERTÊNCIA(S): a) Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 

2o do CPC). b) A testemunha que, devidamente intimada, não comparecer 

à audiência, poderá ser conduzida coercitivamente e responderá, ainda, 

pelas despesas do adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. c) No caso de audiência preliminar, a parte 

deverá comparecer pessoalmente ou fazer-se representar por advogado 

com poderes para transigir (art. 331 do CPC), ficando ciente de que, não 

havendo acordo, serão, em audiência, fixados os pontos controvertidos 

da demanda, decididas as questões processuais pendentes e deferidas 

às provas oportunamente requeridas. d) As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1001219-59.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS (ADVOGADO(A))

SALATIEL DE LIRA MATTOS (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (ORDENADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 27 de 

setembro de 2018. À(o) Requerente Nome: SALATIEL DE LIRA MATTOS 

Endereço: RUA CAMPO GRANDE, 100, COHAB MARECHAL RONDON, STO 

ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A presente carta, 

extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem por finalidade a I 

n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente por 

todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) 

segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1001219-59.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: $10,181.80 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 06/12/2018 

Hora: 12:30 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [CARTÃO DE CRÉDITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->CARTA DE ORDEM (258) 

ORDENANTE: SALATIEL DE LIRA MATTOS ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERENTE: Advogado: SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB: MT0012893A 

Endereço: desconhecido ORDENADO: BANCO BRADESCARD S.A 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia 

anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 

2o do CPC). b) A testemunha que, devidamente intimada, não comparecer 

à audiência, poderá ser conduzida coercitivamente e responderá, ainda, 

pelas despesas do adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. c) No caso de audiência preliminar, a parte 

deverá comparecer pessoalmente ou fazer-se representar por advogado 

com poderes para transigir (art. 331 do CPC), ficando ciente de que, não 

havendo acordo, serão, em audiência, fixados os pontos controvertidos 

da demanda, decididas as questões processuais pendentes e deferidas 

às provas oportunamente requeridas. d) As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000542-29.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELY CRISTINA DA SILVA PINHEIRO (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 27 de 

setembro de 2018. À(o) Requerente Nome: EMANUELY CRISTINA DA 

SILVA PINHEIRO Endereço: RUA PRINCIPAL, S/N, CENTRO, STO ANTÔNIO 

LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A presente carta, extraída 

dos autos do processo abaixo-identificado, tem por finalidade a I n t i m a ç 

ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para comparecer(em) à 

audiência designada, para TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO 

PROCESSO: 1000542-29.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: $37,480.00 

DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência será de Conciliação e se realizará 

no dia Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE 

CONCILIAÇÃO Data: 06/12/2018 Hora: 12:40 , no Edifício do Fórum, sito no 

endereço acima indicado. ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

EMANUELY CRISTINA DA SILVA PINHEIRO ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERENTE: Advogado: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB: 

MT0016625A Endereço: desconhecido REQUERIDO: VIVO S.A. 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia 

anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 

2o do CPC). b) A testemunha que, devidamente intimada, não comparecer 

à audiência, poderá ser conduzida coercitivamente e responderá, ainda, 

pelas despesas do adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. c) No caso de audiência preliminar, a parte 

deverá comparecer pessoalmente ou fazer-se representar por advogado 

com poderes para transigir (art. 331 do CPC), ficando ciente de que, não 

havendo acordo, serão, em audiência, fixados os pontos controvertidos 

da demanda, decididas as questões processuais pendentes e deferidas 

às provas oportunamente requeridas. d) As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Comarca de São José dos Quatro Marcos
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Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 15811 Nr: 1529-13.2007.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANÍZIO BORGES DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE RODRIGUES GOMES 

COELHO - OAB:24919, DIONE KAROLINE GONÇALVES HOLANDA - 

OAB:MT 20694, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1529-13.2007.811.0039.

CÓDIGO 15811.

Vistos em Correição.

 Oficie-se novamente ao Gerente Executivo do INSS para que proceda no 

prazo de 30 (trinta) dias para restabelecer à implantação do benefício 

concedido em favor da parte autora, bem como junte aos autos a 

respectiva carta de concessão ou justifique nos autos o motivo de ter 

cessado o benefício relatado nos autos, conforme fl. retro.

Para tanto, encaminhe-se ao requerido fotocópia dos documentos 

pessoais da parte autora, tais como RG, CPF, certidão de casamento e/ou 

nascimento e/ou óbito, inclusive cópia da sentença prolatada nestes 

autos.

Após, intime-se a parte autora para que requeira o que entender de direito, 

no prazo legal.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de agosto de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini.

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 81431 Nr: 3121-43.2017.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS DOS SANTOS VALERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:MT 21379-O

 .Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA em favor do réu, devendo este ser 

posto imediatamente em liberdade, se por outro motivo não estiver 

preso.DISPOSIÇÕES FINAISCONDENO o réu ao pagamento das custas e 

despesas processuais, na forma legal.Intime-se o réu pessoalmente da 

sentença, nos moldes do art. 392, inciso II, do Código de Processo 

Penal.Expeça-se com URGÊNCIA, a guia de execução provisória em face 

do réu.Oportunamente, após o trânsito em julgado, tomem-se as seguintes 

providências: a)Lancem o nome do réu no rol dos culpados.b)Em 

cumprimento ao art. 1.498, §2º, da CNGC, as substâncias entorpecentes 

apreendidas, devidamente comprovadas pelos laudos periciais deverão 

ser levadas ao órgão competente do Ministério da Saúde ou congênere 

estadual. Caberá à autoridade policial a responsabilidade pela legal e 

regular entrega, não dispensando, inclusive, a pesagem ou medição 

volumétrica no momento do recebimento, por parte do responsável do 

citado órgão.c)Em cumprimento ao disposto no art. 72, §2º, do Código 

Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, 

comunicando-o sobre esta decisão.d)Oficie-se ao órgão estadual de 

cadastro de dados sobre antecedentes, inclusive ao INFOSEG, 

fornecendo as informações sobre este decisório.e)Comuniquem-se os 

institutos de identificação estadual e federal;f)Expeça-se guia de 

execução definitiva nos termos da CNGC/MT.g)Arquivem-se os 

autos.P.R.I. Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos-MT, 14 de agosto de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 19901 Nr: 62-28.2009.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 62-28.2009.811.0039

CÓDIGO 19901

Vistos em Correição.

Tendo em vista a discrepância dos valores apresentados pelas partes, 

remetam-se os autos ao Contador Judicial para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceda com a elaboração dos cálculos, em atenção à 

decisão r. sentença e v. acórdão proferida pelo TRF às fls. 123/124.

Com a juntada do memorial de cálculo do Contabilista do Juízo, intimem-se 

as partes para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias, 

advertindo-lhes que o silêncio será interpretado como concordância ao 

numérico apurado.

Após, certifique-se e volvam-me conclusos para ulteriores deliberações.

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 29 de agosto de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 20627 Nr: 822-74.2009.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIA TEIXEIRA FABIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE RODRIGUES GOMES 

COELHO - OAB:24919, DIONE KAROLINE GONÇALVES HOLANDA - 

OAB:MT 20694, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 822-74.2009.811.0039

CÓDIGO 20627

Vistos em Correição.

Oficie-se ao Gerente Executivo do INSS para que proceda no prazo de 10 

(trinta) dias à implantação do benefício concedido em favor da parte 

autora, bem como junte aos autos a respectiva carta de concessão ou 

justifique nos autos o empecilho que esteja impossibilitando a devida 

implantação do benefício concedido nos autos.

Para tanto, encaminhe-se ao requerido fotocópia dos documentos 

pessoais da parte autora, tais como RG, CPF, certidão de casamento e/ou 

nascimento e/ou óbito, inclusive cópia da sentença prolatada nestes 

autos.

Após, intime-se a parte autora para que requeira o que entender de direito, 

no prazo legal.

Intimem-se. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 29 de agosto de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini.

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 25786 Nr: 1404-06.2011.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA DOS SANTOS DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE RODRIGUES GOMES 

COELHO - OAB:24919, DIONE KAROLINE GONÇALVES HOLANDA - 

OAB:MT 20694, NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA - OAB:13630/MT, 

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Oficie-se ao Gerente Executivo do INSS para que proceda no prazo de 10 
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(trinta) dias à implantação do benefício concedido em favor da parte 

autora, bem como junte aos autos a respectiva carta de concessão ou 

justifique nos autos o empecilho que esteja impossibilitando a devida 

implantação do benefício concedido nos autos.

Para tanto, encaminhe-se ao requerido fotocópia dos documentos 

pessoais da parte autora, tais como RG, CPF, certidão de casamento e/ou 

nascimento e/ou óbito, inclusive cópia da sentença prolatada nestes 

autos.

Após, intime-se a parte autora para que requeira o que entender de direito, 

no prazo legal.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 20376 Nr: 535-14.2009.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANILDA DE FÁTIMA MUSSATO HIPÓLITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Oficie-se ao Gerente Executivo do INSS para que proceda no prazo de 10 

(trinta) dias à implantação do benefício concedido em favor da parte 

autora, bem como junte aos autos a respectiva carta de concessão ou 

justifique nos autos o empecilho que esteja impossibilitando a devida 

implantação do benefício concedido nos autos.

Para tanto, encaminhe-se ao requerido fotocópia dos documentos 

pessoais da parte autora, tais como RG, CPF, certidão de casamento e/ou 

nascimento e/ou óbito, inclusive cópia da sentença prolatada nestes 

autos.

Após, intime-se a parte autora para que requeira o que entender de direito, 

no prazo legal.

Intimem-se. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 29 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 14770 Nr: 549-66.2007.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA MARTINS DOS SANTOS, CÉSAR HENRIQUE 

MARTINS DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE RODRIGUES GOMES 

COELHO - OAB:24919, DIONE KAROLINE GONÇALVES HOLANDA - 

OAB:MT 20694, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Oficie-se ao Gerente Executivo do INSS para que proceda no prazo de 30 

(trinta) dias à implantação do benefício concedido em favor da parte 

autora, bem como junte aos autos a respectiva carta de concessão ou 

justifique nos autos o empecilho que esteja impossibilitando a devida 

implantação do benefício concedido nos autos.

Para tanto, encaminhe-se ao requerido fotocópia dos documentos 

pessoais da parte autora, tais como RG, CPF, certidão de casamento e/ou 

nascimento e/ou óbito, inclusive cópia da sentença prolatada nestes 

autos.

Após, intime-se a parte autora para que requeira o que entender de direito, 

no prazo legal.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 285 Nr: 15-16.1993.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO TOLON & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA PALMIRO DA SILVA E 

LIMA - OAB:PROC.ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GONÇALVES PICHININ - 

OAB:MT 2337-B

 Vistos em correição.

Considerando que fora interposto recurso de apelação, determino que 

seja intimado o apelado para oferecer contrarrazões ao recurso, na 

sequência encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, consignado as nossas homenagens (art. 1.010, §3º, do CPC ).

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 4706 Nr: 356-61.2001.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO PINTO DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO LEANDRO DE PAULA - Espolio, 

MARTILIA CANDIDA DUTRA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472, LUIZ PEREIRA PARDIN - OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS 

RAMALHO ARAÚJO - OAB:MT-3.642-A

 Diante do exposto, DECLARO PRESCRITO o direito e JULGO EXTINTA a 

execução com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso II c.c 

924, inciso V ambos do Código de Processo Civil.Intime-se. Cumpra-se. 

Publique-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 31 de agosto de 2018.Lílian 

Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 90156 Nr: 2736-61.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEDIAS DA SILVA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR ALMEIDA SILVA - 

OAB:14252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Neste aspecto, defiro o pedido de inversão do ônus da prova.Por fim, 

cite-se a parte ré para que compareça a sessão de conciliação/mediação 

designada para o dia 16 de outubro de 2018, às 15h30min, devidamente 

acompanhada por seu advogado, a ser realizada pelo Conciliador desta 

Comarca, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo o(a) 

réu(ré) ser citado(a) com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência.Intime-se o autor na pessoa do seu advogado, nos termos 

do §3º, do art. 334 do NCPC.As partes poderão constituir representante, 

por meio de procuração específica com poderes para negociar e transigir 

(§10 art. 334, do NCPC).Advirto as partes que o seu não comparecimento 

injustificado à oralidade é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, a qual será 

revertida em favor do Estado.Obtida a auto composição, a minuta do 

acordo deverá ser imediatamente encaminhada para esta Magistrada para 

homologação.Não obtida à auto composição, sairá à parte ré devidamente 

intimada para a apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação/mediação, 

sob de pena de serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos 

formuladas pela parte autora (art. 344, do NCPC).Intime-se. Expeça-se o 

necessário.São José dos Quatro Marcos/MT, 03 de setembro de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 16220 Nr: 1963-02.2007.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO DA CRUZ - ESPÓLIO, 

APARECIDO ANSELMO GERIN, JOSÉ BIANCHI
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLENE MARIA 

ROSSIGNOLI - OAB:MT - 2515 - A

 AUTOS 1963-02.2007.811.0039.

CÓDIGO 16220.

Vistos em Correição.

Cumpra-se o despacho proferido no feito em apenso código 82712 .

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 06 de setembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 19125 Nr: 2087-48.2008.811.0039

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDO, DAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro conforme requerido retro, após retorna-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54163 Nr: 1933-54.2013.811.0039

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISARAS HENRIQUE LOPES MOREIRA-ME, 

ISARAS HENRIQUE LOPES MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107.414, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/MT 

5835-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1933-54.2013.811.0039.

Código nº. 54163.

Vistos em correição.

Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Justiça, para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 06 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 15186 Nr: 1008-68.2007.811.0039

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NJDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJDAM-"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078

 AUTOS Nº 1008-68.2007.811.0039

CÓDIGO 15186

Vistos em Correição.

Considerando o teor peticionário de fls. 177, deixo de suspender os autos 

principais por prazo indeterminado e, DETERMINO a suspensão provisória 

de 90 (noventa) dias para o cumprimento das diligências necessárias.

No mais, após o transcurso do prazo, intime-se a parte autora para o 

devido prosseguimento do feito.

Às providências. Expeça-se o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 06 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 17130 Nr: 322-42.2008.811.0039

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDA MORAES SANTOS FILÓ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALCIR FILÓ - DE CUJUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 2008/174.

Código nº. 17130.

Vistos em correição.

Tendo em vista que a suspensão do processo expirou conforme certidão 

de fl. 114, aguarde-se decisão a ser proferida em processo apenso, 

código 77671.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 06 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 7817 Nr: 529-17.2003.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C P DOS SANTOS - ME, CLARICE PEREIRA 

DOS SANTOS, JOÃO CORDEIRO DE OLIVEIRA, ROZENI MARIA DE SOUZA 

CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 529-17.2003.811.0039.

Código nº. 7817.

Vistos em correição.

Conforme manifestação da parte requente, defiro o pleito fl. retro.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT 06 de setembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 72864 Nr: 2593-43.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HDI SEGUROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO CLEITON BARATELA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341, ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - 

OAB:15249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL SILVA SOUZA - 

OAB:19895/O

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes acerca da juntada do ofício em referencia n. 87.

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 16116 Nr: 1864-32.2007.811.0039
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO CABRAL MENDONÇA, JOSÉ 

APARECIDO DA CRUZ - ESPÓLIO, APARECIDO ANSELMO GERIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15359-B, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, NATALIA 

HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13714, RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Autos nº: 1864-32.2007.811.0039.

Código nº: 16116.

Vistos em correição.

Trata-se de ação monitória.

Citado o requerido para efetuar o pagamento no prazo legal, quedou-se 

inerte.

Houve pedido para o imediato bloqueio/penhora de numerários e valores 

encontrados em conta bancária para a satisfação do crédito do 

Exequente.

Informou o exequente tratar-se do valor de R$389.157,64 (trezentos 

oitenta nove mil cento e cinquenta sete reais e sessenta quatro centavos), 

título que executa no presente momento.

 O pedido deve ser deferido, pois visa o bloqueio de numerário, limitado ao 

valor executado, para viabilizar o prosseguimento da execução, evitando 

que se torne inócua.

 Ademais, de se anotar que, consoante orientação do STJ, e penhora 

on-line “não ofende a gradação prevista no art. 655 do CPC e nem o 

princípio da menor onerosidade da execução disposto no art. 620 do CPC”. 

(Ag.Rg. no Ag. Nº 935.082 – RJ Relator Ministro Fernando Gonçalves. 

Quarta Turma. Data do Julgamento: 19.02.2008.

Posto isto, defiro o pedido de bloqueio na Conta Corrente do Executado 

(CNPJ 33711888/0001-20) no valor R$389.157,64 (trezentos oitenta nove 

mil cento e cinquenta sete reais e sessenta quatro centavos).

 Informo que a ordem para o bloqueio do valor já foi enviada pelo Sistema 

Bacenjud na data de 31/08/2018 e, em resposta obtida em 05/09/2018 

(conforme documento em anexo) cumprida parcialmente por insuficiência 

de saldo, com o crédito de R$ 131,18 (cento trinta um reais e dezoito 

centavos).

Determino a intimação das partes para que se manifestem, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 12 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 19822 Nr: 3018-51.2008.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. F. DO AMARAL PIMPÃO, JOÃO FRANCISCO 

DO AMARAL PIMPÃO, SILVANE ALTHAUS PIMPÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 3018-51.2008.811.0039.

Código nº: 19822.

Vistos em correição.

Trata-se de ação monitória.

Citado o requerido para efetuar o pagamento no prazo legal, quedou-se 

inerte.

Em folha nº. 254- verso houve pedido para o imediato bloqueio/penhora de 

numerários e valores encontrados em conta bancária para a satisfação do 

crédito do Exequente.

Informou o exequente tratar-se do valor de R$215.653,52 (duzentos 

quinze seiscentos e cinquenta e três reais e cinquenta dois centavos), 

título que executa no presente momento.

 O pedido deve ser deferido, pois visa o bloqueio de numerário, limitado ao 

valor executado, para viabilizar o prosseguimento da execução, evitando 

que se torne inócua.

 Ademais, de se anotar que, consoante orientação do STJ, e penhora 

on-line “não ofende a gradação prevista no art. 655 do CPC e nem o 

princípio da menor onerosidade da execução disposto no art. 620 do CPC”. 

(Ag.Rg. no Ag. Nº 935.082 – RJ Relator Ministro Fernando Gonçalves. 

Quarta Turma. Data do Julgamento: 19.02.2008.

Posto isto, defiro o pedido de bloqueio na Conta Corrente do Executado 

(CNPJ 08014924/000159) no valor R$215.653,52 (duzentos quinze 

seiscentos e cinquenta e três reais e cinquenta dois centavos).

 Informo que a ordem para o bloqueio do valor já foi enviada pelo Sistema 

Bacenjud na data de 31/08/2018 e, em resposta obtida em 05/09/2018 

(conforme documento em anexo) o CNPJ do réu/executado esta sem saldo 

positivo.

Determino a intimação das partes para que se manifestem, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 12 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 23455 Nr: 1080-50.2010.811.0039

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRRDL, DRG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCDLR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE RODRIGUES GOMES 

COELHO - OAB:24919, DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO JOSÉ DOS 

QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, DIONE KAROLINE 

GONÇALVES HOLANDA - OAB:MT 20694, VALERIA APARECIDA 

SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

DETERMINO o arquivamento do feito, com as devidas baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 8173 Nr: 801-11.2003.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNEIS APARECIDA FERNANDES-ME, 

AYRTON ANTÔNIO RODRIGUES, EDNEIS APARECIDA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUILHERME DA SILVA 

- OAB:2994/MT

 Vistos em correição.

Considerando que foi frutífera a busca no sistema RenaJud de folhas nº. 

256/259, intime-se as partes para manifestarem.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 89561 Nr: 2393-65.2018.811.0039

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE BOSCATO MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:MT 21379-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 a)Ante o exposto, DEFIRO liminarmente o pedido de tutela de urgência, 

condenando ao requerido o Estado de Mato Grosso, a obrigação de fazer 

consistente em fornecer, no prazo de 05 (cinco) dias, a realização de 

implante de anel intraestromal em AO, sob pena de constrição patrimonial 
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no montante necessário ao cumprimento da tutela específica em caso de 

descumprimento, com fulcro no permissivo legal disposto no art. 497 do 

CPC. b)EXPEÇA-SE carta precatória com urgência, encaminhando-a para a 

Comarca de Cuiabá para cumprimento inclusive, via fac-símile ou malote 

digital, com a finalidade de INTIMAR o requerido ESTADO DE MATO 

GROSSO visando ao cumprimento da liminar deferida.c)Considerando a 

impossibilidade de autocomposição pela natureza da pretensão, deixo de 

designar audiência de conciliação com fundamento no art. 334, §4º, inciso 

II do Código de Processo Civil. d)Após a efetivação da liminar acima, 

CITE-SE o réu mediante remessa dos autos em carga para, querendo, 

conteste o pedido formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do 

CPC/2015), sob pena de revelia (art. 344 do CPC/2015). e)Na hipótese de 

o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do 

direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do 

CPC, INTIME-SE o MP para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se 

a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.f)CIÊNCIA 

desta decisão ao Ministério Público, observando-se que a intimação 

pessoal se faz mediante remessa dos autos em carga para a Instituição, 

ex vi do artigo 186, §1º c/c art. 183, §1º, ambos do CPC.CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.São José dos Quatro Marcos/MT, 13 de 

agosto de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 89835 Nr: 4762-66.2017.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO TEIXEIRA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUILHERME DA SILVA 

- OAB:2994/MT

 AUTOS Nº 4762-66.2017.811.0039

CÓDIGO 89835

Vistos em correição.

Tendo em vista a certidão de ref. 12, NOMEIO o douto advogado Dr. 

PAULO GUILHERME DA SILVA, OAB/MT 2.994, militante nesta Cidade e 

Comarca, o qual deverá ser intimado desta nomeação para patrocinar a 

Defesa do réu LEANDRO TEIXEIRA DE ARAÚJO, apresentando o rol de 

testemunhas e/ou juntar eventuais documentos e requerer diligências, no 

prazo de cinco dias, nos termos do art. 422 do CPP.

 Desde já, diante dos trabalhos desempenhados, e por força do 

provimento 09/2007/ CGJ/MT e levando em consideração o momento 

processual em questão arbitro a titulo de honorários advocatícios 01 (um) 

URH, a ser pago pelo Estado de Mato Grosso, Expeça-se certidão em 

favor do referido causídico, contendo o valor corrigido dos honorários que 

lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 17821 Nr: 1038-69.2008.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEJAIR MARCELINO DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLY APARECIDA 

STORTI ASSUNÇÃO - OAB:OAB/MT 21240, GUSTAVO TOSTES 

CARDOSO - OAB:6635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATISTA DE AGUIAR 

FILHO - OAB:PROCURADOR FED

 AUTOS Nº 1038-69.2008.811.0039.

CÓDIGO 17821.

Vistos em Correição.

 Oficie-se novamente ao Gerente Executivo do INSS para que proceda no 

prazo de 15 (quinze) dias para restabelecer à implantação do benefício 

concedido em favor da parte autora, bem como junte aos autos a 

respectiva carta de concessão ou justifique nos autos o motivo de ter 

cessado o benefício relatado nos autos, conforme fl. retro.

Para tanto, encaminhe-se ao requerido fotocópia dos documentos 

pessoais da parte autora, tais como RG, CPF, certidão de casamento e/ou 

nascimento e/ou óbito, inclusive cópia da sentença prolatada nestes 

autos.

Após, intime-se a parte autora para que requeira o que entender de direito, 

no prazo legal.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 30 de agosto de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini.

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 17645 Nr: 871-52.2008.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RÁDIO JORNAL DE S. J. Q. MARCOS/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ADRIANO BOCALAN - 

OAB:MT 9566, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8244-B/MT

 Autos nº: 871-52.2008.811.0039.

Código nº: 17645.

Vistos em correição.

Trata-se de ação monitória.

Citado o requerido para efetuar o pagamento no prazo legal, quedou-se 

inerte.

Em folha nº. 472 houve pedido para o imediato bloqueio/penhora de 

numerários e valores encontrados em conta bancária para a satisfação do 

crédito do Exequente.

Informou o exequente tratar-se do valor de R$314.728,44 (trezentos 

quatorze quatro mil setecentos vinte oito reais e quarenta quatro 

centavos), título que executa no presente momento.

 O pedido deve ser deferido, pois visa o bloqueio de numerário, limitado ao 

valor executado, para viabilizar o prosseguimento da execução, evitando 

que se torne inócua.

 Ademais, de se anotar que, consoante orientação do STJ, e penhora 

on-line “não ofende a gradação prevista no art. 655 do CPC e nem o 

princípio da menor onerosidade da execução disposto no art. 620 do CPC”. 

(Ag.Rg. no Ag. Nº 935.082 – RJ Relator Ministro Fernando Gonçalves. 

Quarta Turma. Data do Julgamento: 19.02.2008.

Posto isto, defiro o pedido de bloqueio na Conta Corrente do Executado 

(CNPJ 33711888/0001-20) no valor R$314.728,44 (trezentos quatorze 

quatro mil setecentos vinte oito reais e quarenta quatro centavos).

 Informo que a ordem para o bloqueio do valor já foi enviada pelo Sistema 

Bacenjud na data de 31/08/2018 e, em resposta obtida em 05/09/2018 

(conforme documento em anexo) o réu/executado esta sem saldo positivo.

Determino a intimação das partes para que se manifestem, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 12 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50900 Nr: 766-36.2012.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA APARECIDA MADANES CHAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS TOSTES CARDOSO - 

OAB:MT 10.041, ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 15.675/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Ciência às partes do retorno dos autos, para manifestação, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Intime-se.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 15865 Nr: 1560-33.2007.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UMBELINA DE SOUZA DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO JOSÉ COLUMBANO 

MONEZ - OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1560-33.2007.811.0039.

CÓDIGO 15865.

Vistos.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por UMBELINA DE 

SOUZA DAS NEVES em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS.

 Às folhas 317/318 cálculo realizado pela contadora deste juízo.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos nota-se que foi realizado o calculo pela contadora 

deste juízo, conforme as fls. 317/318, devidamente em cumprimento de 

sentença, no valor de R$ 180.574,62 (cento e oitenta mil quinhentos e 

setenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) referente às verbas 

pretéritas e R$ 8.071,78 (oito mil e setenta e um reais e setenta e oito 

centavos) referente aos honorários advocatícios.

Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos arguidos 

pelas partes. Portanto, o cálculo apresentado pela parte requerente deve 

ser o adotado, razão pela qual o HOMOLOGO.

Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela contadora deste 

juízo, conforme as fls. 317/318, no valor de R$ 180.574,62 (cento e oitenta 

mil quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) 

referente às verbas pretéritas e R$ 8.071,78 (oito mil e setenta e um reais 

e setenta e oito centavos) referente aos honorários advocatícios.

Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 21 de setembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53536 Nr: 1327-26.2013.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZA LOPES DA SILVA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA CÉLIA SABIONI 

LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1327-26.2013.811.0039.

CÓDIGO Nº 53536.

Vistos em correição.

Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 24 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 19301 Nr: 2618-37.2008.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARA, ELA, MIRL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB/MT 16.691-A, MARILSON MENDES RIBEIRO - OAB:16.108 - 

PR, RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - OAB:MT 15.973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A) DA AUTORA, PARA MANIFETAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 69892 Nr: 1205-08.2016.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AHS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A, 

ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO DA AUTORA, PARA QUE PROVIDENCIE A 

RETIRADA DA CARTA PRECATORIA NA SECRETARIA DA VARIA ÚNICA, 

PARA SEREM DISTRIBUIDA NO JUIZO DEPRECADO, E POSTERIORMENTE 

APRESENTAR COMPROVANTE DE DISTRIBUIÇÃO DA MESMA. NO PRAZO 

LEGAL

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 80460 Nr: 1772-26.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR DE CARVALHO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS TOSTES CARDOSO 

- OAB:MT 10.041

 Intimação do advogado do requerido Julio Cesar de Carvalho Souza para 

se manifestar acerca do cálculo de pena retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56211 Nr: 1125-15.2014.811.0039

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO DUARTE PRIOTO - 

OAB:MT 18566

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) RÉU, PARA, PARA MANIFESTAR 

ACERCA DO CALCULO PENAL DE FLS. 348. NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 87424 Nr: 1335-27.2018.811.0039

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS, O

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAMON CANDIDO DA SILVA - 

OAB:30249

 Autos nº 1335-27.2018.811.0039

Código nº 87424

Vistos.

Tendo em vista a convocação desta Magistrada para o “Curso de 

Formação Continuada para Magistrado com o tema: Depoimento Especial”, 

a ser realizada nas instalações da ESMAGIS-MT no período de 19 e 20 de 
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julho do corrente ano e, ainda, por consequência a necessidade de 

deslocamento no dia 18 de julho, redesigno a audiência anteriormente 

agendada nestes autos para o dia 22 de novembro de 2018, às 13h00min.

Intimem-se todos.

Às providências.

 Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 17 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53672 Nr: 1452-91.2013.811.0039

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL FERNANDES XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON MARTINS GIMENES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS

 AUTOS Nº. 1452-91.2013.811.0039.

CÓDIGO Nº. 53672.

Vistos.

Tendo em vista a certidão retro, atente-se a qualificação do requerido na 

petição inicial, e caso o CPF informado esteja equivocado intime-se a 

autora para apresentar a documentação correta no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 12 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53996 Nr: 1766-37.2013.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE TEICHE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472, FABIANO GIAMPIETRO MORALES - 

OAB:11207-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1766-37.2013.811.0039.

CÓDIGO 53996

Vistos em correição.

Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro a capa dos 

autos, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 e seguintes do CPC.

 Após, nos termos do artigo 535, do Código de Processo Civil, intime a 

Autarquia Federal para que, caso queira, impugnar o cumprimento de 

sentença, no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhando demonstrativo do 

débito.

Se não houver impugnação, deverá a parte executada apresentar cálculo 

atualizado dos valores devidos, ocasião em que será requisitado o 

pagamento expedindo-se o ofício precatório ou, se for o caso, será 

determinado que a autoridade responsável pela autarquia executada 

proceda ao pagamento da obrigação de pequeno valor, não aplicando-se 

a multa prevista no §1º, do art. 523, do Código de Processo Civil, bem 

como, não incidindo honorários advocatícios nos termos do § 7º, do art. 

85, também do CPC.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 14 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 28 Nr: 7-63.1998.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO DA CRUZ - ESPÓLIO, 

APARECIDO ANSELMO GERIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLESTON JIMENES CARDOSO - 

OAB:97814/PR, FERNANDO EUGENIO ARAUJO - OAB:MT-1.459-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de ações que estão suspensas há mais de 10 (dez) anos sem 

que a parte autora promova o necessário ao andamento do feito, 

quedando-se inerte em face da comunicação processual em comento, 

feita com as advertências legais pertinentes.

É o sucinto relato.

Decido.

A jurisprudência tem se manifestado no sentido de admitir o cabimento da 

extinção do feito sem resolução de mérito, nestes casos, não subsistindo 

outra providência a ser adotada no presente feito que não a sua extinção, 

em virtude da inércia da parte demandante.

 Ante ao exposto, pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso III, §1º do Código de Processo Civil, fazendo-o por sentença 

nos termos do artigo 354 do citado diploma legal.

Preclusas as vias recursais, arquive-se definitivamente o presente feito, 

mediante as cautelas de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 17305 Nr: 534-63.2008.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIA LIZIANE LOURENÇÃO DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - 

OAB:10603/MT, NEULA DE FÁTIMA MIRANDA - OAB:6553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 534-63.2008.811.0039.

CÓDIGO Nº 17305.

Vistos em correição.

Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 21 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51777 Nr: 1681-85.2012.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDENIR DOS SANTOS MORETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA QUE FIQUE CIENTE 

ACERCA DO ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO FLS.RETRO, NO PRAZO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 11605 Nr: 986-78.2005.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEVANIR BATISTA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA DE ÔNIBUS ROTAS VIAÇÃO DO 

TRIÂNGULO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIEL GARCIA GARZONE - 

OAB:MG-6316-E, ALEXSANDRO NASCIMENTO - OAB:97285/MG, ELZA 

MARIA MODESTO CARRIJO - OAB:33864/MG, FRANCIELLY 

APARECIDA STORTI ASSUNÇÃO - OAB:OAB/MT 21240, LARISSA 

SOARES GUIMARÃES - OAB:128116, WALTER JONES RODRIGUES 

FERREIRA - OAB:61344-B/GO

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA QUE FIQUE CIENTE 

ACERCA DO ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO FLS.RETRO, NO PRAZO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51588 Nr: 1484-33.2012.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÓVIS COSSI, TECNO BOINAS ARTEFATOS DE 

CORDOARIA LTDA.-ME, ANETTE GINA STRAATSMA DIJKSTRA, MARTIN 

DIJKSTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TECNO BOINAS ARTEFATOS DE CORDOARIA 

LTDA.-ME, ANETTE GINA STRAATSMA DIJKSTRA, CLÓVIS COSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963, CHARLES KLEBER RODRIGUES - OAB:OAB/MT 15.876, 

WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO VINÍCIUS SANTOS - 

OAB:MT 15.464

 Autos nº 1484-33.2012.811.0039

Código nº. 51588.

 Vistos em correição.

Conforme se extrai dos presentes autos, em 05 de outubro de 2017 foi 

proferida decisão por este juízo, determinando, no item 03, que fosse 

oficiado a Oficial responsável pelo Cartório de Registros de Imóveis dessa 

comarca para realizasse os procedimentos necessários no sentido de 

efetuar a restrição judicial do imóvel devidamente registrado na matrícula 

nº 2.892.

Nota-se às fls. 287, que foi realizado uma Nota Informativa de Exame e 

Cálculo pelo respectivo cartório, informando que, por não tratar-se de 

Justiça Gratuita, a parte interessada deveria efetuar a quitação dos 

emolumentos no valor a ser calculado por ocasião do protocolo, 

entretanto, foi informado no item 02, da respectiva nota informativa, que a 

matricula do imóvel em questão, não é de propriedade de nenhuma das 

partes do referido processo, sendo o atual proprietário do imóvel 

ALEXANDRE BERNARDI KOEHLER.

Vislumbra-se, que em momento algum foi realizado, pela parte interessada 

na restrição do respectivo imóvel, o pagamento perante o Cartório 

competente, dos emolumentos referentes à restrição outrora deferida.

Portanto, tendo em vista o anteriormente exposto, e considerando o 

exposto na Nota Informativa de Exame Cálculo de fls. 287, INDEFIRO o 

requerimento de fl.314, especificadamente o item 04, uma vez que a 

compra e venda objeto do R-13 da matricula 2.892, conforme certidão de 

inteiro teor encartada aos autos às fls. 307/309, realizou-se legalmente, 

bem como, a respectiva restrição ocasionaria transtornos a terceiro 

adquirente de boa-fé.

Ante a apresentação de certidão de óbito de fl. 315, o qual informa o óbito 

da parte requerente, determino o CANCELAMENTO da audiência outrora 

designada para o dia 04 de dezembro de 2018, ao passo, que determino a 

intimação do douto advogado da parte requerente, para que proceda com 

a devida habilitação de herdeiros nos presentes autos.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 27 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 104911 Nr: 4101-67.2017.811.0078

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DOMINGOS OLIVEIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA ALVES 

MARINO DA SILVA - OAB:5155

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, na pessoa de sua advogada, acerca da 

Redesigno audiência de conciliação para o dia 07/11/2018, às 16h20, 

oportunidade em que será colhido o depoimento pessoal do Requerente, 

bem como eventuais testemunhas que deverão comparecer 

independentemente de intimação, cuja intimação é de responsabilidade do 

Requerente.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110924 Nr: 2585-75.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI ANTONIO FILIPPI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte autora devidamente intimada para apresentar impugnação à 

contestação encartada na ref. 16, pela AGU, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 108735 Nr: 1209-54.2018.811.0078

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ 

- OAB:12642/MT

 Intimação da parte requerida na pessoa de seu advogado para ciência da 

r. sentença de ref. 28.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113516 Nr: 4156-81.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAZZERIS TRANSPORTES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PVH OTM TRANSPORTES LTDA. EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS MALEK HANNA - OAB:356

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora na pessoa de seu advogado (a)para que no 

prazo de cinco (05) dias recolha o valor das Custas Pendentes conforme 

ref. 01.

Para a emissão das guias de distribuição basta que a parte acesse o site 

www.tjmt.jus.br ?emissão de guias online ? 1ª Instância ? 

distribuição/mediação e informe os dados requeridos para a emissão da 

guia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113841 Nr: 4380-19.2018.811.0078
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOI LUIS SCHERER, MERICE JACINTA HENS SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELCI TERESINHA WALTER SCHERER, LISEU 

JOSÉ SCHERER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANE TERESINHA ERDTMANN - 

OAB:7343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente com 

fundamento no artigo 300 e seguintes do CPC, ajuizada por ELOI LUIZ 

SCHERER e MERICE JACINTA HENZ SCHERER em face de LISEU JOSÉ 

SCHERER e NELCI TEREZINHA WELTER SCHERER, ambos devidamente 

qualificados nos autos.Pois bem. No tocante ao pedido de parcelamento 

das custas INDEFIRO por ausência de comprovação de indisponibilidade 

de recursos financeiros para o pagamento integral, eis que do que 

vislumbra dos autos o autor é grande produtor agrícola na região, 

possuindo condições de arcar com o valor integral das custas.Por outro 

lado em análise perfunctória dos autos, verifico que neste momento 

processual não é possível apreciar o pedido de tutela de urgência, 

todavia, nada impede que após a juntada de contestação dos requeridos, 

possa ser concedida a medida de urgência.Entendo, portanto, necessária 

a juntada da contestação em relação aos fatos, para melhor apreciar o 

pedido de urgência pleiteado pelos autores, razão pela qual postergo a 

apreciação do pedido de urgência.Objetivando ainda a possível 

conciliação entre as partes, DESIGNE-SE audiência de conciliação 

consoante pauta do Conciliador, a realizar-se na Sala do Juizado Especial 

da comarca, observando-se o disposto no art. 334 do CPC.Cite-se e 

intime-se a parte Ré. O prazo para contestação (de quinze dias úteis) será 

contado a partir da realização da audiência (art. 335, inciso I, do CPC). A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir). (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 103703 Nr: 3513-60.2017.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILTON JOSÉ SCHEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IEDA WEBLER SCHAEDLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069/MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529/A MT, LUIZ 

MARIANO BRIDI - OAB:2619, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - 

OAB:9418/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO HENRIQUE ALVES - 

OAB:11064-B/MT, HÉLIO EGUNI - OAB:, PATRICK SHARON - OAB:

 Certifico por esta, a intimação da parte executada para em um prazo de 

15 dias manifestar-se.

Comarca de Tabaporã

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 017/2018/DF - III PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO 

DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO NA COMARCA DE TABAPORÃ

* O Edital n° 017/2018/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26925 Nr: 345-02.2017.811.0094

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO PEREIRA - OAB:SP/143.801, 

Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:MT/4.482, Marcelo Brasil Saliba 

- OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o advogado da 

parte requerente, para considerando o decurso do prazo de suspensão, 

requerer o que de direito para prosseguimento do feito, no prazo legal.

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 27216 Nr: 238-86.2012.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Andre Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

OAB:OAB/MT 10604, FERNANDA ELIAS JUNQUEIRA - OAB:OAB/MS 

11124, MARIANE CARDOSO MACAREVICH - OAB:OAB/RS 30.264, 

Rosangela da Rosa Correa - OAB:OAB/MT 16308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ, que decorreu o prazo de suspensão requerido, 

razão pela qual impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora/exequente, por seu procurador, para no prazo de 5 dias 

manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 15790 Nr: 489-51.2005.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrofel Agro Comercial Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edgar Luis Caspers Stragliotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235 MT, MÁRIO EDUARDO HOFF DA SILVA - OAB:OAB/MT 

6179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas J. F. Bernardes - 

OAB:8,247 - B

 CERTIFICO que não consta nos autos informação, quanto a pagamento, 

nomeação de bens a penhora ou embargos a execução, razão pela qual 

impulsiono os autos para intimar a parte exequente, por meio de seu 

procurador, para que no prazo de 15 dias informe se os executados 

citados efetuaram o pagamento ou não. Na hipótese de não ter ocorrido à 

quitação do débito, promovo a intimação da parte exequente, para 

requerer o que entender de direito, ou indicar bens passíveis de penhora, 

quando deverá recolher a diligência do Oficial de Justiça para tanto 

acessar o CPD – Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça, no site do Tribunal de Justiça e apresentar o comprovante de 

pagamento de diligência nos autos, ou custas processuais de envio de 

carta precatória se for o caso, a fim de que seja dado cumprimento ao ato 

penhora e avaliação de bens, além de apresentar a planilha de cálculo 

atualizada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 63626 Nr: 1420-97.2018.811.0108

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEVI PEDRO MASSONI, JOSÉ MANCÃO DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HENRIQUE DE 

OLIVEIRA VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678

 AUTOS N.º 1420-97.2018.811.0108 – CÓDIGO: 63626VISTOS.Cuida-se 

de EMBARGOS À EXECUÇÃO interposto em face de 

execução.Inicialmente, recebo a emenda à inicial (pp. 30/49), desde já 

defiro os benefícios da justiça gratuita.Pois bem. De acordo com a 

sistemática processual, os embargos do executado não terão efeito 

suspensivo (art. 919 do CPC), salvo a requerimento do devedor quando 

demonstrado os requisitos necessários para concessão de tutela 

provisória e estando a execução garantida por penhora, depósito ou 

caução suficientes (art. 919, § 1° do CPC).No caso dos autos, não verifico 

o preenchimento dos requisitos da tutela provisória, quais sejam, urgência 

ou evidência do direito, para que o trâmite da execução seja 

suspenso.Ademais, a execução não está garantida por penhora, depósito 

ou caução suficiente.Assim, como os embargantes não demonstraram a 

urgência ou evidência do direito exigido no § 1° do art. 919 do CPC, deixo 

de determinar a suspensão do processo de execução.No mais, 

considerando pedido de audiência de conciliação, designo para o dia 31 

de outubro de 2018, às 13h30min.Intime-se a embargada, com pelo menos 

20 (vinte) dias de antecedência (art. 334 do CPC), para comparecer ao ato 

designado, bem como intime-se a parte embargante.A audiência de 

conciliação, não será realizada se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, I, 

do CPC).Consigne-se que o não comparecimento injustificado do 

exequente ou da executada à audiência de conciliação é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC).As partes 

devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos 

(art. 334, § 9º, CPC).Não havendo conciliação o embargado poderá 

oferecer impugnação, no prazo de 15 dias (art. 920, inciso I, 

CPC).Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 53697 Nr: 1446-66.2016.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Odone Silva Fortes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR JOSE MICHELS - 

OAB:6595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória nº. 1446-66.2016.811.0108

INDEFIRO o requerimento de requisição de informações, mediante a 

expedição d ordem judicial, para viabilizar a localização de dados acerca 

do endereço do executado, pois esta providencia extrapola o âmbito de 

analise do objeto da carta precatória e, portanto, deve ser efetivada 

perante o Juízo Deprecante, competente para examinar este tipo de 

requerimento.

Considerando-se o c conteúdo da certidão do oficial de justiça, juntada na 

fl. 13 dos autos, e a ausência de informações adicionais sobre possíveis 

referenciais de endereços do executado nesta Comarca, DETERMINO a 

devolução da carta precatória, consignando-se as homenagens de estilo. 

Intimem-se.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 19 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 63614 Nr: 1413-08.2018.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BPFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, o depósito da 

diligência, devendo para tanto acessar o CPD – Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e 

apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de 

que seja cumprido o mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 42874 Nr: 1848-55.2013.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERSCdML-M, RDDOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora/exequente, por 

seu(ua) procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, complemento 

do depósito da diligência, devendo para tanto acessar o CPD – Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal 

de Justiça e apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos 

autos, a fim de que seja cumprido o mandado, vez que foi recolhido 

diligência para cumprimento de ato no centro da cidade de Tapurah, 

quando o local de cumprimento é zona rural do município de Itanhangá/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 62440 Nr: 692-56.2018.811.0108

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VPO, SLKO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADJA LAURA PLEUTIM DE 

DEUS - OAB:10382, NAIDE APARECIDA COCA DO NASCIMENTO - 

OAB:7899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Pezzini - 

OAB:MT-13844, BRUNA ORTIZ PEREIRA - OAB:MT/24.780-O, EDSON 

SALLES DE SOUZA - OAB:21382/O, KELI DIANA WEBER VERARDI - 

OAB:15985/B, TAISSA MAFFESSONI - OAB:MT/18.436-O, THUANY 

PRISCILA ZUANAZZI - OAB:MT/17.217, TIAGO MATHEUS SILVA 

BILHAR - OAB:MT 13.412-A

 Processo n°: 692-56.2018.811.0108 (Código 62440)

Requerente: Vital Pedro Oberher e Outra

 Requerido: Luiz Umberto Eickhoff

ARRESTO

VISTOS.

Deferido o arresto e determinada a intimação do mandatário legal dos 

terceiros a cumprir o arresto, a parte requerida se mostrou inconformada, 

interpondo Recurso de Agrado de Instrumento.

Entretanto, mantenho incólume de decisão agravada, razão pela qual 

determino o aguardo da decisão do juízo ad quem acerca do recurso de 

agravo de instrumento.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 26 de setembro de 2018.

CASSIO LUIS FURIM

Juiz de Direito cooperadora

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 65550 Nr: 3606-40.2017.811.0040

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ZAdOD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdOC, MdS, EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INTERNAÇÃO 

INVOLUNTÁRIA C/C INTERDIÇÃO PROVISÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA 

SATISFATIVA DE URGÊNCIA, em trâmite entre as partes acima 

identificadas.

Pois bem. Consoante dispõe o artigo 337, § 3º, do Código de Processo 

Civil, há litispendência quando se repete ação que está em curso.

Nesse sentido, verifica-se que há configuração de litispendência em 
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relação ao discutido no presente feito nos autos em apenso de n.º 

1342-40.2017.811.0108 – Cód. 58322, vez que houve o declínio de 

competência da Comarca de Sorriso/MT para a Comarca de Tapurah/MT 

domicílio das partes, sendo efetuadas cópias nos presentes autos e 

juntados nos autos em apenso o qual tramitou de maneira regular.

 Desta feita, vislumbrando no caso a reprodução de ação anteriormente 

ajuizada, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de 

pedir, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos 

do art. 485, inciso V do CPC.

Sem custas, em razão da gratuidade de justiça.

Ciência ao Ministério Público.

Transitada em julgado arquivem-se os autos dando-se as baixas de praxe.

P.R.I.C.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 20 de setembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

Juiz de Direito

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62367 Nr: 1221-08.2017.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pablo Henrique da Silva Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIOMAR SANTOS DE 

ALMEIDA - OAB:21001/O, Mauro Paschoal Crema - OAB:19499-O

 Compulsando os autos, verifica-se a ausência de intimação do réu e, 

apesar do teor da certidão de fls. 130 e constar no sistema Apolo a 

certidão de publicação de expediente, datada de 10.09.2018, verifico que 

tal certidão não consta que a publicação se deu especificamente em nome 

do Advogado, não havendo como se ter certeza se houve de fato sua 

intimação.

Diante disso, redesigno a audiência para o próximo dia 06.12.2018, às 

16h00min.

Expeça-se Carta Precatória para oitiva da vítima e da testemunha Cleinton 

Max, no endereço indicado pelo Oficial de Justiça na certidão de fls. 136.

Expeça-se Mandado de Condução Coercitiva da testemunha Maycon 

Douglas Matucari Neto, vez que devidamente intimado da audiência, não 

compareceu e não apresentou justificação.

Intimem-se o réu a as testemunhas policiais. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 3786 Nr: 330-75.2003.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano da Conceição Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Outrossim, verifico que razão assiste à defesa quanto a ausência dos 

demais requisitos legais para manutenção da medida extrema que é a 

prisão, vez que, após análise detida dos autos, verifico que, de fato, da 

data em que foi posto em liberdade, quando o feito ainda estava em vias 

de encerrar a fase investigatória (fls. 29/31), até a tentativa de citação do 

réu por carta precatória (fls. 55), decorreram-se mais de dois anos que o 

feito permaneceu paralisado e, após a devolução da missiva sem 

cumprimento (fls. 68/81), não houveram diligências complementares no 

sentido de buscar o endereço atualizado do réu, tendo a sua defesa 

demonstrado suficientemente sua permanência no distrito de culpa, bem 

como que não se envolveu em outros eventos criminais.Por conseguinte, 

entendo não mais haver risco à instrução processual, bem como à futura 

e eventual aplicação da lei penal, na medida em que a defesa apresentou 

o endereço atual do réu, onde poderá ser citado pessoalmente, estando 

os autos devidamente encaminhados para a fase de instrução, sendo 

oportuno mencionar ainda que o réu se apresentou espontaneamente nos 

autos e demonstrou com clareza que não possui inclinação à prática 

delituosa, bem como que possui residência fixa e trabalho lícito nesta 

Comarca, motivo pelo qual entendo suficiente a fixação das medidas do 

art. 319 do CPP[...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 31598 Nr: 898-13.2011.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Assunta Ramos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Antonio do Prado 

Júnior - OAB:10.709 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, e JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA e 

para CONDENAR ao réu a implantar em favor da parte autora, no prazo de 

60 (sessenta) dias:1- o nome do segurado: MARIA ASSUNTA RAMOS DA 

SILVA2- o benefício concedido: APOSENTADORIA POR IDADE RURAL4- a 

renda mensal atual: UM SALÁRIO MÍNIMO5- a data de início do benefício – 

DIB: 10/11/2011 (data da citação, fls.23)6- a renda mensal inicial – RMI: UM 

SALÁRIO MÍNIMOCondeno o réu, ainda, a efetuar o pagamento dos 

valores retroativos desde a DIB, observada a prescrição quinquenal 

retroativa à data da propositura da ação. [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51983 Nr: 160-54.2013.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Expedita Gomes Correia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Vista à parte autora para formular pedido de cumprimento de sentença no 

prazo de dez dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, ao arquivo, com baixa na 

distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 56015 Nr: 413-71.2015.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Hidalgo Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A, Paulo Rogério de Souza e Silva - OAB:20.236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Vista à parte autora para formular pedido de cumprimento de sentença no 

prazo de dez dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, ao arquivo, com baixa na 

distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52294 Nr: 480-07.2013.811.0077

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmen Poul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Vista à parte autora para formular pedido de cumprimento de sentença no 

prazo de dez dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, ao arquivo, com baixa na 
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distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 61287 Nr: 657-29.2017.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Mercado Costa Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Vista à parte autora para formular pedido de cumprimento de sentença no 

prazo de dez dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, ao arquivo, com baixa na 

distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51495 Nr: 1328-28.2012.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rita Infran Benites

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Vista à parte autora para formular pedido de cumprimento de sentença no 

prazo de dez dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, ao arquivo, com baixa na 

distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 50632 Nr: 448-36.2012.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Aparecida de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Vista à parte autora para formular pedido de cumprimento de sentença no 

prazo de dez dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, ao arquivo, com baixa na 

distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52196 Nr: 380-52.2013.811.0077

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dolores Tapanache Arroio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Vista à parte autora para formular pedido de cumprimento de sentença no 

prazo de dez dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, ao arquivo, com baixa na 

distribuição.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 54457 Nr: 986-46.2014.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izaias Crescencio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Davi Ferreira de Paula - 

OAB:19.193/MT

 Vistos, etc.

Intime-se o advogado da defesa do réu IZAIAS CRESCÊNCIO DA SILVA 

para apresentar ALEGAÇÕES FINAIS no prazo legal, sob pena de 

configurar abandono do processo e aplicação da multa prevista no art. 

265 do CPP e expedição de ofício à OAB/MT.

Caso decorrido o prazo sem manifestação do advogado, o que deverá ser 

certificado nos autos, desde logo determino:

a) a incidência de multa de um salário mínimo (art. 265 do CPP) em favor do 

FUNAJURIS, devendo ser expedida certidão a ser encaminhada ao órgão 

competente para fins de cobrança;

b) a expedição de ofício à OAB/MT para apuração de falta disciplinar;

c) a intimação pessoal do acusado para constituir novo procurador no 

prazo de 10(dez) dias; em caso de inércia sua defesa irá prosseguir pela 

Defensoria Pública ou mediante a nomeação de advogado dativo às suas 

expensas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51399 Nr: 1230-43.2012.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Martina Tomicha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Nevack Ribeiro - 

OAB:310.498/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Alvará eletrônico assinado.

Aguarde-se o pagamento da RPV de fls. 146.

Decisão

Autos nº. 1274-52.218.811.0077 - código 65658

Requerente: Milva Vasques e Rubens Vasques

Advogado: Rege Ever Carvalho Vasques - OAB/MT 10.256 e OAB/AC 

3.212

Requerido: Clademir Ferreira

Vistos, etc.

Considerando o teor do Provimento n.º 09/2017-CGJ, que orienta os 

magistrados a observar quanto a existência dos documentos mínimos que 

instruam ações reivindicatórias, possessórias e de usucapião, dê-se vista 

à parte autora para que emende a inicial no prazo de 30 dias, devendo 

instruí-la com os documentos constantes do art. 1º do Provimento acima 

aludido, a saber:

a) Estudo cadastral fornecido pelo Instituto da Terra do Estado de Mato 

Grosso;

b) Fluxograma da Cadeia Dominial;

c) Matrícula do imóvel a ser usucapido, com respectiva cadeia dominial 

(quando houver);

d) Planta georreferenciada do imóvel contendo a tabela com elementos do 

perímetro, memorial descritivo e planilha de dados cartográficos de acordo 

com a Norma Técnica de georreferenciamento vigente ou a que lhe 

substituir;

e) Mídia digital contendo os seguintes arquivos digitais: planta (em formato 

.dwg ou .dxf), poligonal impa (em formato .dwg ou .dxf e. kml ou .kmz), 

memorial descritivo (em formato PDF), e planilha de dados cartográficos 

(em formato .ods);

f) ART/CREA.

Os documentos deverão ser apresentados em quatro vias, sendo uma 

para instruir a ação (processo físico) e as demais para remessa às 

procuradorias públicas.

Ressalto que a não apresentação dos documentos no prazo assinalado 

acarretará a extinção da ação sem resolução de mérito, com indeferimento 

da petição inicial.

Não obstante, tendo em vista os fatos alegados na inicial e os documentos 

acostados aos autos, entendo estarem presentes os requisitos legais 

para concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do 

direito e o perigo de dano, motivo pelo qual DEFIRO a tutela de urgência 

suplicada e determino a expedição de ofício ao Cartório de Registro de 

Imóveis desta Comarca para que registre à margem da Matrícula nº 3484, 
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menção quanto a tramitação da presente ação de usucapião, nos termos 

do art. 167, I, item 21, da Lei nº 6.015/73.

Comarca de Vera

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 053/2018-DF

O Excelentíssimo Senhor Doutor Adalto Quintino da Silva, Meritíssimo Juiz 

de Direito e Diretor do Fórum, da Comarca de Vera Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais...

 CONSIDERANDO que a servidora Paula de Sá Pereira, mat. 32669, 

Gestora Judiciária Substituta estará afastada de suas funções nos dias 

27 e 28 de setembro de 2018, em razão de "Viagem Técnica de 

treinamento, Auditoria e Consultoria GPSem e Procedimento";

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR a servidora Haian Cânela Silva Barros, matrícula n. 

36751, Técnica Judiciária desta Comarca para exercer o cargo de Gestora 

Judiciária Substituta, nos dias 27 e 28/09/2018, em substituição à 

servidora Paula de Sá Pereira, matrícula 32669, sem prejuízo de sua 

função.

Art. 2º - Publique-se.

 Vera-MT, 26 de setembro de 2018.

 ADALTO QUINTINO DA SILVA

Juiz de Direito/Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 115398 Nr: 981-41.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO GREFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - OAB:

 Autos nº: 981-41.2017.811.0102

Código n°: 115398

Vistos, etc.

Sem maiores delongas, declaro-me suspeito por motivo de foro íntimo, 

motivo pelo qual determino a remessa dos autos ao substituto legal (art. 

145, § 1º, CPC, c/c arts. 3º e 97, CPP).

Desse modo, CANCELO a audiência designada nestes autos, devendo o 

ato observar a pauta do juiz substituto.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera-MT, 26 de Setembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 125113 Nr: 10187-71.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR DIAS DA SILVA, JULIANO 

RAMALHO DIAS, SINVALDO PEREIRA DE SOUZA, JULIANO CESAR GOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE CRISTINA DOS 

SANTOS KRIESER - OAB:23.166

 Intimar o(a) Advogado(a)do Réu para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar resposta à acusação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 125242 Nr: 2320-98.2018.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT 9948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora, para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de BUSCA E 

APREENSÃO E CITAÇÃO, por meio de guia, emitida no Portal do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), conforme 

provimento n. 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 125242 Nr: 2320-98.2018.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT 9948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . DECIDO. Analisando detidamente os autos, verifico que o negócio 

jurídico entabulado pelas partes tem por objeto um contrato de alienação 

fiduciária, para aquisição do seguinte bem: marca Hyndai, modelo HB20S 

IMPRESS 1.6 AUT, ano fabricação 2015, chassi 9BHBG41DBFP491448, 

placa QBQ3179, cor PRETA e RENAVAM n° 001062982727.Inadimplida a 

obrigação pela parte ré, o autor procedeu à sua notificação extrajudicial, 

conforme notificação enviada ao endereço do requerido (pág. 21/22), 

sendo que, mesmo após a referida notificação, o requerido permaneceu 

inadimplente.Sendo assim, presentes os requisitos do Decreto Lei 911/69, 

DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, para determinar a expedição do mandado de 

busca a apreensão do bem e seus documentos, depositando-os em mãos 

do requerente.Executada a liminar, CITE-SE o requerido desta ação, para 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, contados do cumprimento da 

liminar, pagar integralmente a dívida, conforme os valores apresentados 

na inicial, oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de ônus, art. 

3°, § 2° do Dec. Lei 911/69, sendo-lhe permitido apresentar resposta no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados da execução da medida, mesmo que 

tenha exercido a faculdade prevista no artigo 3°, § 2° do Dec. Lei 

911/69.Depois de efetuada a busca a apreensão, consigne-se a restrição 

no RENAVAM por intermédio do sistema RENAJUD, a fim de evitar a venda 

para terceiros. Caso seja executada a liminar com êxito, e passados 05 

(cinco) dias sem que a parte requerida realize o pagamento da dívida, 

ficam consolidadas a propriedade e a posse do bem no patrimônio do 

credor fiduciário, nos termos do § 1° do artigo 3° do Decreto Lei 

911/69.Por fim, não sendo o bem encontrado ou estando o mesmo na 

posse de terceiro, INTIME-SE a parte autora para a faculdade prevista no 

artigo 4° do Decreto lei 911/69.CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.Vera-MT 27 de setembro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119910 Nr: 2839-10.2017.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JUNIOR DE LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.2839-10.2017.811.0102

Código n. 119910

Vistos, etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO FINASA 

BMC S/A em desfavor de FRANCISCO JUNIOR DE LEMES.
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À ref. 38, a parte autora manifestou pela desistência da presente ação, 

com o julgamento sem resolução do mérito.

DECIDO.

Tendo em visa o pedido expresso da parte, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA 

da presente ação de busca e apreensão, e por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII do Código de Processo Civil/2015.

Deixo de determinar a baixa no bloqueio judicial do automóvel, vez que não 

foi realizada a apreensão do bem.

Custas pela parte autora. Sem honorários advocatícios, uma vez que não 

houve contestação.

Uma vez que a parte renuncia ao prazo recursal, ARQUIVEM-SE os autos, 

com as baixas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 24 Setembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 106493 Nr: 876-35.2015.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS FRIEDRICH LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS DAMBROS - 

OAB:13154, ROMUALDO JOSÉ ZALEVSKI - OAB:12.292

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 Autos nº: 876-35.2015.811.0102

 Código n°: 106493

Vistos, etc.

Trata-se de ação pelo rito comum, em fase de cumprimento de sentença, 

movida por Comércio de Combustíveis Friedrich em face de Banco Itaú, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

À executada apresentou exceção de pré executividade à ref. 65, sendo 

esta rejeitada na decisão de ref. 78, a qual determinou o levantamento dos 

valores depositados nos autos em favor do exequente.

 Àlvará expedido à ref. 92.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação imposta no título 

judicial, JULGO EXTINTA a execução, nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

EXPEÇA-SE o necessário nos presentes autos.

Vera-MT, 24 de Setembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 124748 Nr: 2096-63.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FJCDA, VLDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO DE FARIAS - 

OAB:24871/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2096-63.2018.811.0102

Código n. 124748

Vistos, etc.

Trata-se de ação de homologação de transação extrajudicial, proposta por 

FÁBIO JUNIOR CRUZ DE ASSUMPÇÃO e VANESSA LOURENÇO DE 

JESUS.

 No referido acordo extrajudicial, as partes pactuaram quanto o 

reconhecimento e dissolução da união estável, partilha de bens, dívidas, 

alimentos, guarda e visitas dos filhos menores.

 Instado, o Ministério Público manifestou-se favorável à homologação do 

acordo (ref. 8).

O instrumento do acordo está em ordem e, pois, apto a merecer 

homologação.

Diante disso, tratando-se de direito disponível, HOMOLOGO o acordo 

entabulado pelas partes, na forma e condições pactuadas no termo de 

pág.01/05.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do CPC, integrando a 

presente sentença os termos do acordo formalizado à pág. 01/05, 

constituindo o título executivo judicial.

Sem custas, uma vez que concedo os benefícios da gratuidade da justiça.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa ao arquivo, com as cautelas de 

praxe.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Vera-MT, 24 de Setembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 125152 Nr: 2276-79.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO FERREIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILA BRESSIANI NICOLAU 

DOS SANTOS - OAB:23758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela.Deixo de designar a audiência de conciliação, uma vez que a parte 

requerida, por meio do Ofício Circular nº 001/2016-PFE-INSS-SINOP-MT, 

subscrito pelo Procurador Federal Dilson Ferreira Pedrosa Filho, requereu, 

fundamentadamente, a dispensa da solenidade.CITE-SE a parte ré para, 

querendo, contestar a ação (335, III, do Novo Código de Processo 

Civil).Desde logo, com fundamento do art. 438, II, do NCPC, REQUISITO as 

cópias de todos os procedimentos administrativos correspondentes ao 

pedido de aposentadoria rural por idade postulado pela parte 

autora.Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de facilitar 

a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE 

a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos seguintes 

termos:1.Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive 

com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais;2.Em sendo apresentada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção.Por oportuno, desde já DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 31 DE JANEIRO DE 2018 ÀS 14H20MIN.Com efeito, a 

designação precoce da audiência de instrução e julgamento justifica-se na 

efetividade do processo, economizando-se atos processuais, sendo certo 

que nenhum prejuízo redundará para a Autarquia demandada, uma vez 

que respeitado o prazo de resposta, ao passo que eventual questão 

prévia será prontamente analisada quando da audiência.Desse modo, 

deverão as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da 

intimação do agendamento da audiência, apresentar o rol de testemunhas 

(art. 357, § 4º, NCPC), as quais deverão ser informadas/intimadas da 

audiência (dia, hora e local) pelo advogado da parte, sendo dispensada a 

intimação do juízo, nos termos do art. 455, caput, do Novo Código de 

Processo Civil.Considerando que a parte autora pugnou pela realização de 

depoimento pessoal do requerido[...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 113636 Nr: 209-78.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO DOMICIANO DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034828/9/2018 Página 847 de 849



 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito, 

nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, estes 

fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC. 

Contudo, a exigibilidade de tais despesas processuais fica suspensa na 

forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, ante o deferimento dos 

benefícios da gratuidade de justiça.Após o trânsito em julgado, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE, com as baixas e anotações de 

praxe.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Vera/MT, 25 de 

setembro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 109202 Nr: 286-24.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FJDCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE ALVES BARROS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:6280B

 Autos n.: 286-24.2016.811.0102

 Código n.: 109202

Vistos, etc.

Manuseando os autos, verifico que a parte autora não esgotou todos os 

meios necessários para localizar a requerida. Isso porque, logo na inicial já 

requereu a citação por edital, tendo sido deferida, sem ao menos tentar 

localizar a requerida de outras formas, tampouco comprovando a 

impossibilidade para tanto.

Pois bem, o Código de Processo Civil é claro ao dispor que, somente após 

ser tentada a localização pessoal do réu por todas as formas, e estas 

resultarem infrutíferas, poderá ser procedida a citação por edital.

Convém ressaltar, que a jurisprudência só vem aceitando a citação 

editalícia em casos excepcionais, quando estejam presentes algumas das 

hipóteses do art. 256, do Código de Processo Civil, o que não se vislumbra 

neste caso.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. CITAÇÃO POR EDITAL. 

EXCEPCIONALIDADE. NÃO ESGOTOU AS PROVIDÊNCIAS DISPONÍVEIS. 

NULIDADE DO ATO. (...) 2. Mesmo com a declaração do autor da demanda 

no sentido de que o réu está em lugar incerto e não sabido, a citação por 

edital deve ser antecedida de todas as providências cabíveis para 

viabilizar a citação pelo correio ou por oficial de justiça. 3. Considera-se 

nula a citação por edital que não foi precedida do esgotamento dos meios 

disponíveis para a localização da parte demandada. 4.Com a nova ordem 

procedimental instituída pela Lei 13.105/2015, o estabelecimento da 

presunção de se tratar de réu considerado em "local ignorado ou incerto" 

já não advém da simples assertiva feita pelo autor a respeito dessa 

circunstância. Isso porque, nos termos do § 2º do art. 256 do CPC "O réu 

será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas 

de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de 

informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de 

concessionárias de serviços públicos." 5. Nesse descortino, havendo 

alegação de nulidade de citação por não ter sido feita a diligência, 

inclusive indicando a defesa substitutiva apresentada pela Curadoria 

Especial providências para a localização da ré, mostra-se prudente que o 

sentenciamento somente se dê depois esgotada a providência e, ainda 

assim, desde que se tenha êxito na tentativa que desse ensejo à citação 

pessoal. 6. Apelo conhecido e provido. Sentença anulada. (Acórdão 

n.993825, 20150910091583APC, Relator: CARLOS RODRIGUES 6ª TURMA 

CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017. 

Pág.: 341/365).

Diante disso DECLARO nula a citação por edital efetuada nestes autos.

INTIME-SE a parte autora para que realize a citação da parte requerida nos 

autos, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Vera-MT, 25 de setembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 113476 Nr: 145-68.2017.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALNERI CORREA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO RODRIGO GÓES 

NICOLADELLI - OAB:8927/SC, RODRIGO FRASSETTO GOES - 

OAB:33416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 145-68.2017.811.0102

Código n. 113476

Vistos, etc.

Tratando-se de ação de conhecimento, afigura-se juridicamente inviável a 

suspensão do feito até 06/05/2020 ante o óbice do artigo 313, § 4º, do 

CPC.

Desse modo, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem quanto ao 

eventual interesse na homologação da transação e extinção do feito, com 

resolução do mérito, na forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Prazo: 10 

(dez) dias.

Vera/MT, 25 de setembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 112110 Nr: 1273-60.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAILDE SANSIGOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por NAILDE SANSIGOLO, 

devidamente qualificada nos autos, em face da sentença proferida à ref. 

68. A irresignação da embargante cinge-se à alegação de omissão na 

sentença embargada, tendo em vista que teria determinado a aplicação da 

correção monetária pelo INPC, o que contrariaria tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos. [...] Ante o exposto, REJEITO os 

embargos de declaração opostos. CUMPRA-SE o remanescente da 

sentença de pág. 86/87, expedindo o necessário. INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118078 Nr: 2062-25.2017.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON NICODEMOS DA SILVA DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT 9948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento 

no artigo 487, I, c/c 344, todos do Código de Processo Civil e artigos 2º e 

3º, §1º, do Decreto-lei nº 911/69, devidamente alterado pela Lei 10.931/04, 

confirmo a liminar concedida, consolidando nas mãos do requerente o 

domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da medida de 

busca e apreensão.Portanto, fica consolidada a propriedade e a posse 

plena e exclusiva do bem nas mãos do proprietário fiduciário, ora 

requerente, podendo este vender o bem, objeto da garantia, não por preço 

vil, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou 

qualquer outra medida judicial. Condeno a requerida ao pagamento das 

custas e despesas processuais, além da verba honorária, que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do 

CPC.Decorrido o prazo recursal, certifique e arquive-se com as baixas 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Vera/MT, 25 

de setembro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÂES 
 
EDITAL N.16/2018/DF 
 
O  Excelentíssimo  Senhor LEONÍSIO SALLES DE ABREU JÚNIOR, Juiz de 
Direito Diretor do Foro da Comarca de Chapada dos Guimarães, do Estado de Mato 
Grosso, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no Provimento 
16/2016/CM, de 27/7/2017, concernente ao Programa BEM VIVER, torna público, para 
ciência dos interessados,  
 
a) a errata do Edital 15/2018 –DF, onde não constou a classificação da candidata a 
Psicóloga, Jaenny Karoline da Silva Almeida Souza, para o credenciamento de 
psicólogos(as) do Programa BEM VIVER da Comarca de Chapada dos Guimarães, a 
fim de  constar na referida relação. 
 
b)  o indeferimento do recurso impetrado pelo candidato a Fisioterapeuta  Helmut 
José Preza Daltro, vez que o candidato não apresentou a certidão negativa federal;  

 
c) o resultado definitivo dos candidatos habilitados ao processo seletivo, com a 
finalidade de credenciar pessoas físicas nas áreas de Fisioterapia e Psicologia, 
formação de Cadastro de Reserva, conforme Edital 14/2018 – DF, disponibilizado no 
Diário da Justiça Eletrônico – DJE – em 9 de agosto de 2018, Edição 10313. 
 
RELAÇÃO DOS CANDIDATOS(AS) HABILITADOS PARA O 
CREDENCIAMENTO DE PSICÓLOGOS POR ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO, 
CANDIDATO E PONTUAÇÃO, RESPECTIVAMENTE: 
 
1º lugar - Marjorie Gesimila de Oliveira Vieira – 7,25 
2º lugar - Rodrigo José Santos de Andrade -  3,75 
3º lugar - Ana Paula Carvalho Rocha Ferrari – 3,25 
4º lugar - Ana Paula Chaves Figueiredo Seixas Silva – 3,25 
5º lugar - Michele Viana da Silva – 3,25 
6º lugar - Jislley Eunis de Magalhães – 2,60 
7º lugar - Marlei Alves Coutinho – 2,25 
8º lugar -  Ana Laura Machado Meirelles – 2,10 
9º lugar - Moacir Agulho Júnior – 1,97 
10º lugar - Simone Azevedo Rodrigues – 0,90 
11º lugar - Laura Oliveira Prado -  0,73 
12º lugar - Dariane Rita Kastrillan de Melo - 0,25 
13º lugar - Geise da Silva Ferreira – 0,25 
14º lugar - Isabela de Almeida Alves – 0,25 
15º lugar - Jaenny Karoline da Silva Almeida Souza 0.25 
 
RELAÇÃO DOS CANDIDATOS(AS) HABILITADOS PARA O 
CREDENCIAMENTO DE FISIOTERAPEUTAS  POR ORDEM DE 
CLASSIFICAÇÃO, CANDIDATO E PONTUAÇÃO, RESPECTIVAMENTE: 
 
1º lugar - Corina Poliana Ferreira da Silva – 4,70 
2º lugar - Waldirene Rosa de Moraes – 3,25 
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3º lugar - Simony Auxiliadora Eugênio Ferreira – 3,25 
4º lugar - Anailza Ferreira da Silva Lopes – 3,25 
5º lugar - Talissa Fernanda Silva – 3,07 
6º lugar - Silvana de Souza Rodrigues – 0,25 
 
 
Os Editais poderão ser consultados pelos candidatos(as) no site no tribunal de justiça: 
www.tjmt.jus.br. 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 
Chapada dos Guimarães/MT, 26 de setembro de 2018. 
Leonísio Salles de Abreu Júnior 
Juiz de Direito Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO  GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE JUÍNA 

 
 
 

LISTA DE APROVADOS COM A ALTERAÇÃO DA QUESTÃO Nº 22 PARA 
CONSTAR A LETRA CORRETA “C” DO GABARITO: 

 

Classificação Candidato Pontuação 
Final 

Questões 
Corretas SITUAÇÃO 

1 Thais Vilaça Serrazine 82 41 Aprovada 

2 Diógenes Cardoso 72 36 Classificado 

3 Daniele Tomacheski 68 34 Classificada 

4 Ana Caroline Alves da Mota  66 33 Classificada 

5 Lais Zitkoski 64 32 Classificada 

6 Raissa Stephanie Alves dos Santos  60 30 Classificada 

7 Alisson Cordeiro da Silva  60 30 Classificado 

8 Marcia Diniz de Oliveira 60 30  Classificada  

9 Robson Neves de Souza  58 29 Classificado  

10 Hants Eugenio dos Santos  56  28 Classificado  

11 Claudete Rosane Roman Ros   54 27 Classificada  

12 Erica Vieira Aguiar  52 26 Classificada  

13 Rayane Pereira Costa   50 25 Classificada  
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ESTADO DE MATO GRSOO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE TABAPORÂ 
 
III PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DE 
NÍVEL MÉDIO NA COMARCA DE TABAPORÃ 
 
EDITAL N. 017/2018/DF 
 
O MM. JUZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE 
TABAPORÃ, DR. RAFAEL DEPRA PANICHELLA, no uso de suas atribuições legais, 
torna público o resultado final do Processo Seletivo para Estágio Curricular 
Remunerado para estudantes de nível médio na Comarca de Tabaporã/MT, uma vez que 
não houve recursos interpostos, em conformidade com o Edital 006/2018/DF, 
disponibilizado em 10/05/2018. 
  
Classificação Nome do Candidato Acertos Pontuação 

1º DAYMOND LUCAS DA SILVA 29 72,50 

2º ELIZAINE AMERICO DANTAS DA SILVA  29 72,50 

3º NERIANE LOURENÇO AIOLFI 28 70,00 

4º LUCAS BARROS DA SILVA 26 65,00 

5º LUANA EZIDIO BENTO DA SILVA 25 62,50 

6º GIOVANA OLIVEIRA VIANA 24 60,00 

7º NATHALIA PEREIRA JAPENISKI 23 57,50 

8º EMYLY KELLY FERREIRA DA SILVA 23 57,50 

9º SAMARA VANALI DA SILVA 23 57,50 

10º STEFANY CAROLINA KREBS 23 57,50 

11º KALLIANDRA VITÓRIA ARAUJO CITADELLA 23 57,50 

12º LUCAS LOPES SILVA 23 57,50 

13º MARCELA TUNIN PEREIRA 23 57,50 

14º DANIELA RAUWANE MARTINS DA SILVA 22 55,00 

15º MAILON JUNIOR DE ALMEIDA PIO 22 55,00 

16º WELITON YURI ARAUJO GOUVEIA 22 55,00 

17º GABRIELA GOMES ALVES FERREIRA 21 52,50 

18º RAFAEL ALVES PININGA 21 52,50 

19º HELLEM BEATRYS ARAUJO DEVES 21 52,50 

20º LEONAN HOFFMAN DA SILVA 21 52,50 

21º FLAVIA MIRLIAN SOUZA MENDONÇA 20 50,00 

22º GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO FERREIRA 20 50,00 

 
Tabaporã - MT, 26 de setembro de 2018. 

 
RAFAEL DEPRA PANICHELLA 
JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO  
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